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Opsomming 

In die 1970’s (voor die ontwikkeling van gevorderde klanktegnologie) was 

Afrikaanssprekers gedwing om hulle self te vermaak. Volksliedjies en ander Afrikaanse 

liedjies is dikwels onbegeleid of met eenvoudige begeleiding gesing. In skole is kinders 

aan verpligte sangonderrig blootgestel en Afrikaanse kinderliedjies soos dié van Anna 

Rudolph is landwyd deur Afrikaanssprekers gesing. Vandag (2011) word hierdie 

liedjies baie selde gehoor, en sonder “backtracks”, mikrofone en klankversterkers vind 

feitlik geen kindersang meer plaas nie.  

Die doel van die studie is gemotiveer deur twee moontlike negatiewe gevolge van 

foutiewe aanvangsonderrig in ag te neem: die huidige (2011) positiewe resepsie van 

onaanvaarbaar geïntoneerde en swak gekomponeerde populêre liedere, en baie  

Afrikaanssprekers se skynbare onvermoë om te kan sing. Deur op die vertrekpunt van 

musiekonderrig en spesifiek die aanleer van Afrikaanse kinderliedjies soos dié van 

Anna Rudolph te fokus, is resepsie-aspekte van Afrikaanse kinderliedere uitgewys.  

Die literatuurstudie het die bestudering van Afrikaanssprekers se sangkultuur vanaf die 

1970’s tot vandag (2011) en die resepsie van kinderliedere deur kinders behels. ’n 

Kwalitatiewe navorsingsontwerp is gebruik. Verskeie onderhoude is gevoer. 45 van 

Rudolph se kinderliedere is geëvalueer volgens erkende kriteria vir kinderliedere en ’n 

katalogus van die kultuurbydrae van Rudolph is saamgestel. Die uitvoer van ’n 

veldproef wat die samestelling van ’n nuwe Anna Rudolph-CD en -bladmusiek insluit, 

onderskei hierdie navorsing van enige vorige soortgelyke studie. 

Probleme ondervind tydens die studie sluit die finansiering van die produksie van die 

CD en die voortdurende bemarking en verkope daarvan in. Die saamstel van die 

katalogus van Anna Rudolph se kultuurbydrae het ’n uitgebreide soektog behels en is 

steeds onvolledig, aangesien Rudolph op versoek en soos wat geleenthede hulle 

voorgedoen het, onverpoos gekomponeer het en die komposisies dus nie almal 

gepubliseer is nie. Baie van die gepubliseerde komposisies se publikasiedatums kon 

ook nie opgespoor word nie.  
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Die bevindinge waartoe geraak is, toon die vervanging van die Afrikaanse sangkultuur 

van die 1970’s met ’n elektroniese luisterkultuur (2011). Hierdie transformasie het oor 

’n tydperk van 40 jaar plaasgevind. Daar bestaan reeds ’n hele geslag nuwe Afrikaanse 

ouers met klein kindertjies wat nie kan of wil sing nie. Dit bring mee dat die resepsie 

van baie Afrikaanse kinderliedere soos wat dit in musiekbundels verskyn 

kommerwekkend negatief is. Die evaluering van ’n seleksie van Anna Rudolph se 

kinderliedere het getoon dat die musiek van die 1970’s steeds vandag gebruik kan 

word, alhoewel sommige lirieke vernuwe moet word. Die verpakking van die liedjies in 

CD-formaat in plaas van musiekbundels is van deurslaggewende belang. 

Die navorsing met veral die suksesvolle uitvoering van die veldproef waartydens 1500 

Anna Rudolph-musiekstelle (met opnames uit die 1970’s) verkoop is, bring die 

navorser by die volgende aanbeveling: Die hernude verwekking van ’n Afrikaanse 

sanglus moet nou dringend by klein kindertjies begin. Vir die strewe na hierdie doelwit 

moet daar deurlopend CD’s van Afrikaanse kinderliedjies vervaardig word wat 

gebaseer is op die volgende praktiese prosedure:  

 Die redigering van sekere Anna Rudolph-kinderliedjies asook dié van ander 

kinderliedkomponiste (van die 1970’s); 

 Die krities-wetenskaplike evaluering (deur musiekkenners) van bestaande 

kinderliedere aan die hand van erkende kinderliedkriteria;  

 Die implementering van ’n kinderpaneel om kinderliedere (wat voldoen aan die 

wetenskaplike kinderliedkriteria) te resepteer vir gebruik in skoolverband en by 

die ouerhuis; 

 Die opneem van bogenoemde kinderliedjies op CD’s in ’n eietydse idioom en 

met gebruik van kindersangertjies en kinderkore as kunstenaars; en 

 Die effektiewe verspreiding van sulke CD’s na Afrikaanse skole. 

 

Sleutelwoorde 

 

Afrikaanse sangkultuur, Afrikaanse volksliedjies, Afrikaanssprekers, Anna Rudolph, 

kinderliedjies, resepsie     
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Summary 

During the 1970s, before the development of advanced sound technology, Afrikaans 

speakers were compelled to entertain themselves. This included singing songs. Folk 

songs and other Afrikaans songs were often sung, either unaccompanied or with simple 

accompaniments. In schools children were exposed to compulsory tuition in singing, 

and children’s songs with Afrikaans texts, such as those by Anna Rudolph, were sung 

throughout the country. Currently (2011) these songs are seldom heard and almost no 

singing by children takes place without backtracks, microphones and sound amplifiers.  

The motivation for this study was the consideration of two results that could be 

regarded as negative due to incorrect initial instruction: the current (2011) positive 

reception of unacceptable intonation and badly-composed popular songs, and the 

apparent inability of many Afrikaans-speaking people to sing. By focussing on the 

starting point of music education, specifically the learning of Afrikaans children’s 

songs such as those written by Anna Rudolph, aspects of the reception of Afrikaans 

children’s songs were identified. 

The literature review covered studies of the singing habits of Afrikaans speakers from 

the 1970s until the present (2011) and the reception of children’s songs by children. A 

qualitative research design was used. Various interviews were conducted. 45 of 

Rudolph’s children’s songs were evaluated using recognised criteria for such songs and 

a catalogue of Rudolph’s cultural contribution was compiled. In the conducting of a 

field experiment a new CD of children’s songs by Anna Rudolph, plus sheet music, was 

produced, and this aspect sets the research apart from any previous, similar studies. 

Problems that were experienced during the study included the financing of the 

production of the CD as well as its ongoing marketing and sales. The compilation of the 

catalogue of Anna Rudolph’s cultural contribution required extensive research and it 

remains incomplete because Rudolph composed incessantly on request as well as for 

specific occasions. Consequently, not all the compositions were published. It was also 

not possible to ascertain the dates of publication of all the compositions. 
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The conclusions reached indicate that the Afrikaans singing culture of the 1970s has 

been supplanted by an electronic listening culture (2011). This transformation has taken  

place over a period of 40 years. There is, therefore, a whole new generation of 

Afrikaans-speaking parents with young children who either cannot or will not sing. 

This results in a disturbingly negative reception of Afrikaans children’s songs that are 

published only as sheet music. The evaluation of a selection of Anna Rudolph’s 

children’s songs showed that this music from the 1970s can still be used today, 

although some lyrics would need to be updated. The packaging of the songs in a CD 

format instead of as sheet music would be of cardinal importance. 

The research gleaned from the successful conducting of the field experiment during 

which 1500 music sets of songs by Anna Rudolph (containing recordings made during 

the 1970s) were sold leads the researcher to the following recommendation: A new 

desire to sing in Afrikaans should be inculcated in young children as a matter of 

urgency. To attain this objective CDs of Afrikaans children’s songs should continually 

be produced, and these should be based on the following practical procedures: 

 The editing of selected Anna Rudolph children’s songs, and also those of other 

composers of children’s songs (from the 1970s); 

 The critical and scientific evaluation of existing children’s songs (by music 

experts) according to recognised criteria for children’s songs; 

 The formation of a reception panel of children to evaluate children’s songs 

(which satisfy the criteria for children’s songs) for use in schools and at home; 

 The recording of such children’s songs on CDs in a contemporary idiom sung 

by children’s voices and children’s choirs; and 

 The effective distribution of such CDs to Afrikaans schools. 

 

Key words 

 

Afrikaans singing culture, Afrikaans folk songs, Afrikaans-speakers, Anna Rudolph, 

children’s songs, reception 
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1 Inleiding 

 1.1 Probleemstelling 

Die vermoede dat die Afrikaanse kinderliedjies van Anna Rudolph nie meer gesing 

word nie, het aanleiding gegee tot ’n begrensde studie oor die sangkultuur van 

Afrikaanssprekers. Die redes vir hierdie oënskynlike verdwyning van sommige 

bekende kinderliedjies van die 1970’s moes ondersoek word. Die probleem is verder 

geformuleer deur vrae soos: Watter liedjies word vandag (2011) deur jong Afrikaanse 

kinders in skole gesing en hoe word hierdie liedjies aangeleer?         

Kwaliteit-aanvangsonderrig begin met goeie kinderliedere en die meeste ouers is 

onkundig oor die waarde van die sing daarvan deur kinders. Alhoewel hierdie eerste 

liedjies wat gesing word baie eenvoudig is, is goeie musieksmaak, ’n liefde vir sang en 

die loopbaan van elke virtuoos, dirigent en musiekkenner daarop gebou.  

1.2 Agtergrond van die studie 

Daar is min navorsing oor die sing van geskikte Afrikaanse kinderliedere deur klein 

kindertjies gedoen. Ouers en kleuterskoolonderwysers eksperimenteer dikwels lukraak 

met enige liedjie van hul keuse. Hierdie liedjies word baie keer vir klein kindertjies 

aangeleer sonder om die ouderdomstoepaslikheid of die musikale kwaliteit daarvan in 

ag te neem. Die langtermyngevolge vir kinders wat voortdurend aan swak of té 

volwasse liedkeuses blootgestel word, word maklik geïgnoreer. Meermale is die 

nasleep van foutiewe musiekblootstelling by jong kinders eers in hul volwasse jare, 

deur byvoorbeeld die verkeerde intonering van liedere, waarneembaar.  

Kleuterskoolonderwysers benut samesang om baie redes, maar van die mees algemene 

verduidelikings hoekom daar gesing word, is dat hulle ’n item vir die jaarlikse 

kleuterskoolkonsert (vir die insameling van fondse) benodig en dat hulle liedjies sing 

om die kinders besig te hou, die tyd om te kry en ter wille van dissipline. In skole word 

die sing van goeie kinderliedjies selde beskou as die wegspringplek van die 

onwikkeling van ’n gesonde musieksmaak.  

Vrae wat aanleiding gegee het tot hierdie studie is soos volg: Wat het van die liedjies 

geword wat in die sewentiger jare van die vorige eeu deur kinders gesing is? Hoekom 
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word dit nie meer gesing nie, en sal vandag se kinders dit weer wil sing? Is hierdie 

liedjies nog geskik om in 2011 gebruik te word? Hierdie navorsing wil aan die hand 

van ’n geselekteerde aantal kinderliedere van Anna Rudolph (uit die 1970’s) kyk na die 

keuse en geskiktheid van liedjies vir jong kinders (4 jaar – 12 jaar).            

Anna Rudolph (1924-1995) het musiek as genot beoefen en terselfdertyd ook die 

opvoedkundige potensiaal daarvan benut. Deur middel van haar kinderliedjies het sy ’n 

grondslag daargestel vir die vaslegging van Afrikaanse kultuuridentiteit in die lewe van 

jong kinders. Haar lewenstyl van gesinsmusiek saam met haar kinders het as rolmodel 

gedien vir baie ander ouers, waarvan die navorser een is. Rudolph se lewensleuse was 

dat kinders wat sing gelukkige kinders is. Musiek as deel van haar eie kinderopvoeding 

was vir haar so belangrik dat elkeen van haar vier kinders sy eie klavier in sy kamer 

gehad het. Deur middel van haar liedjies en musiekspeletjies wat deur haar kinders 

gesing en opgevoer is, het sy ’n unieke sangkultuur-identiteit geskep. Daar is dikwels 

na die Rudolphs se gesinslewe verwys as een groot musiekwerkswinkel.  

Sy het besef dat elke kind oor sy eie instrument, naamlik ŉ stem, beskik en so deel kan 

wees van ŉ musiekgroep. ’n Groep wat saam musiek beoefen, smaak die sukses van ’n 

musikale artistieke uitkoms. Groepsmusisering skep die geleentheid vir kinders om die 

belangrikheid van hul eie individuele kwaliteite in oorleg met ander in ’n groter doelwit 

te identifiseer. Hierdie ervaring van musikale samehorigheid word op ’n veel-

dimensionele vlak deur die lede van so ’n groep ervaar en kan in groot sowel as klein 

groepe belewe word. ’n Gesin is ŉ voorbeeld van so ’n klein groep.  

Anna Rudolph met haar lewenstyl van gesinsmusiek het onwetend meegewerk aan die 

doelwit van die musikoloog Folkestad (2002:151) en die musiekfilosoof en                    

-wetenskaplike Frith (1987:140) wat van mening is dat musiek ’n middel is waardeur ’n 

mens homself kan definieer as ŉ individu wat tot ’n sekere groep behoort. Die tuisvoel 

in ŉ groep en die bereik van ŉ gesamentlike doelwit bevestig die identiteit van die 

individu en skep ook ŉ veilige ruimte waarbinne genot en opvoeding kan plaasvind.  

Tydens ’n damestaptoer in 2009 en die sing van ou Afrikaanse kinderliedjies het die 

belewenis van so ’n veilige ruimte plaasgevind. Deur saam met ander Afrikaanse dames 

te sing het die navorser se eie definiëring as individu behorende tot ’n baie spesifieke 

groep opnuut weer plaasgevind. Hierdie geleentheid het aanleiding gegee tot die 
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herontdekking van Anna Rudolph se kinderliedereskat. Die damesgroep teenwoordig 

het lank daarna nog gepraat oor die ongelooflike belewenis van samehorigheid en die 

besef dat ’n ooreenstemmende kultuuropvoeding uit ons kinderjare die oorsaak daarvan 

was. Die ou bekende Afrikaanse kinderliedere het herinneringe van geborgenheid, 

veiligheid en liefdevolle versorging by ons opgeroep.  

Daar is tot dusver geen studie gedoen wat dit ten doel stel om Anna Rudolph se 

Afrikaanse kinderliedere as erfenis te bewaar en dit ook weer beskikbaar te stel vir die 

jeug van vandag nie. Die feit dat so min volwasse Afrikaanssprekers die naam Anna 

Rudolph ken en tog die meeste van haar liedjies kan sing, het ’n leemte geïdentifiseer 

ten opsigte van die bekendstelling van Anna Rudolph en die bewaring van haar 

Afrikaanse kinderliedere.  

Kinderliedjie-herinneringe is ’n fundamentele deel van die groei en ontwikkeling van 

die kind. Die vermoë van die brein om hierdie musikale inligting van kleintyd tot op ’n 

hoë ouderdom te stoor, is van groot belang en het noodwendig ’n uitwerking op die 

toekomstige musiekwaardering van die volwassene. 

Die voortbestaan van Afrikaanse kinderliedere is afhanklik van die opskryf en 

beoefening daarvan. Hierdie navorsing lewer nie alleen ’n akademiese bydrae tot die 

Afrikaanse musiekerfenis nie, maar sluit ook ’n praktiese komponent in wat die 

voortbestaan van ’n sekere aantal Afrikaanse kinderliedjies kan verseker.     

Die navorser was bevoorreg om ’n kort tydjie saam met Anna Rudolph te werk. Onder 

Rudolph se kreatiewe toesig en liefdevolle leiding kon die navorser in 1990 17 

kleuterliedjies komponeer ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir die graad 

BMus(Hons) in Musiekopvoedkunde.  

1.3 Doel van die studie  

Hierdie navorsing is gedoen met die volgende doelwitte in gedagte: 

 Die uitwysing van resepsie-aspekte van die Afrikaanse sangkultuur (van die 

1970’s) deur volwassenes en kinders en die veranderinge daarvan tot vandag 

(2011).  
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 Die uitreiking en verspreiding van ’n nuwe CD en bladmusiek met Anna 

Rudolph se kinderliedere en die gevolglike lewering van ’n praktiese bydrae ten 

opsigte van die toekomstige bewaring van oorspronklike Afrikaanse 

kinderliedere.  

 Die vasstelling van die mate waartoe Anna Rudolph se kinderliedkomposisies 

voldoen aan erkende kriteria soos voorgehou deur McLachlan (1978:9), Nye 

(1979:97), Cass-Beggs (1986:37) en Haines en Gerber (1992:108).  

 Die bewaring en opskryf van Anna Rudolph se kultuurbydrae.  

1.4 Navorsingsvraag en sub-vrae  

Die studie is op die volgende hoof-navorsingsvraag gebaseer:  

 Watter rol speel die Afrikaanse sangkultuur in die resepsie van Anna Rudolph 

se Afrikaanse kinderliedere deur Afrikaanssprekers?  

Om hierdie hoofvraag te beantwoord, is die volgende sub-vrae ondersoek:  

 Hoe het die Afrikaanse sangkultuur verander vanaf 1970 tot vandag (2011) en 

daarmee saam die resepsie van Anna Rudolph se kinderliedere? 

 Watter prosedures is nodig om ’n veldproef deur te voer, wat gebaseer is op die 

produksie van ’n nuwe Anna Rudolph-CD en -bladmusiek in 2011? 

 Tot watter mate voldoen Anna Rudolph se kinderliedere aan erkende kriteria vir  

kinderliedere? 

 Wat was Anna Rudolph se kultuurbydrae? 

1.5 Navorsingsontwerp en metodologie 

1.5.1 Ondersoek-gebaseerde navorsing  

Die navorsing is hoofsaaklik gebaseer op die insameling van inligting oor die lewe en 

musiek van Anna Rudolph asook die resepsie van haar musiek deur 

Afrikaanssprekende ouers en kinders. ’n Kwalitatiewe navorsingontwerp is gebruik. 

Intensiewe onderhoude is met ’n beperkte aantal individue gevoer. ’n Fokusgroep is 

saamgestel uit die vier kinders van Anna Rudolph om sodoende kennis van die 

Rudolph-kerngesin se werksaamhede, interaksie en waardes bloot te lê. As gesin beskik 
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hulle oor ’n gemeenskaplike kultuurhistoriese waardesisteem en eiesoortige 

belewenisse met unieke menings en observasies voortspruitend uit hulle kinderjare, wat 

waardevol is vir hierdie studie. Ten einde hierdie kennis te ontgin is ’n gesamentlike 

onderhoud met Anna Rudolph se vier kinders gevoer.  

Volgens ’n veldgids vir kwalitatiewe navorsers deur Mack et al. (2005:52) is ’n 

fokusgroep nuttig om die volgende redes: Bestaande groepsnorme word uitgelig.   

Individuele opinies word uitgelok oor verskillende aspekte. Kontrasterende menings 

word ontdek. Die aanwesigheid van groepsdinamika in so ’n fokusgroep stimuleer 

prikkelende bespreking en reaksie wat tot voordeel van die navorsingsinhoud kan wees.          

Verdere belangrike data is verkry van musiekkenners, letterkundekenners en tydgenote 

van Anna Rudolph. Data is ingesamel deur semi-gestruktureerde intensiewe 

onderhoude met ’n beperkte aantal individue te voer. Hofstee (2006:122) noem hierdie 

werkswyse ’n ondersoek-gebaseerde navorsingsontwerp (survey-based research). Die 

tipes data wat deur ’n fokusgroep en intensiewe onderhoude gegenereer word, bestaan 

uit notas, bandopnames en transkripsies. Dit maak deel uit van die eerste primêre 

navorsingsbron van hierdie studie.     

Die algemene raamwerk van die navorsing behels ’n ondersoek na sekere 

kultuurveranderinge wat ’n rol gespeel het by die resepsie van Anna Rudolph se 

Afrikaanse kinderliedjies. Vir die bestudering van die invloed van sodanige 

veranderinge op hierdie resepsie is spesifiek op Afrikaanssprekers gefokus.          

Kwalitatiewe navorsing skep ’n groter mate van plooibaarheid tydens 

onderhoudsvoering. Mack et al. (2005:4) verduidelik dit soos volg: 

Qualitative methods are typically more flexible – that is, they allow greater 

spontaneity and adaption of the interaction between the researcher and the 

study participant. For example, qualitative methods ask mostly ―open-

ended‖questions that are not necessarily worded in exactly the same way with 

each participant. [...] Participants have the opportunity to respond more 

elaborately and in greater detail than is typically the case with quantitive 

methods. In turn, researchers have the opportunity to respond immediately to 

what participants say by tailoring subsequent questions to information the 

participant has provided.  
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Die belangrikheid van korrekte vraagstelling word beklemtoon deur Hofstee (2006:135) 

in sy bespreking van ―in-person interviews‖. Neutrale vraagstelling is noodsaaklik 

indien die menings van individue oor die resepsie van Rudolph se bydrae op die gebied 

van Afrikaanse kinderliedere ondersoek wil word. Vir hierdie studie was die meeste 

vrae oop vrae. Die onderhoude is opgeneem en is getranskribeer met die toestemming 

van die ondervraagde. 

Die aantal persoonlike onderhoude is bepaal na aanleiding van verwysings van vorige 

deelnemers. Mack et al. (2005:5) verduidelik dit soos volg: 

snowballing – also known as chain referral sampling – is considered a type of 

purposive sampling. In this method, participants or informants with whom 

contact has already been made use their social networks to refer the 

researcher to other people who potentially participate in or contribute to the 

study.  

Net soos wat die aantal onderhoude nie vooraf bepaal kan word nie, net so is die 

beplande vraagstelling nie begrens ten opsigte van struktuur nie. Kwalitatiewe 

navorsing skep die geleentheid vir aanpassing en plooibaarheid na mate die navorsing 

vorder. Nuwe vrae kan ontstaan en vrae kan ook gewysig word indien die navorsing 

daarby baat sal vind. Die inhoud van beide die fokusgroep en die intensiewe 

onderhoude soos in Bylae B en C vervat is semi-gestruktureerd. 

Onderhoude is tussen Julie 2011 en Oktober 2011 met die volgende respondente 

gevoer:  

Miemie du Plessis (bestuurder van Kinderlektuur by Lapa uitgewers) 

Prof. Elsbeth Hugo (musiekopvoedkundige) 

Bessie Keun (mede-organiseerder van die ATKV Applous Koorkompetisie) 

Mareike Oosthuizen (onderwyseres in die grondslagfase) 

Dr. Dioné Prinsloo (kultuurhistorikus) 

Kobus Rudolph (kind van Anna Rudolph) 

Annarie Rudolph-Henn (kind van Anna Rudolph) 

Dr. Lize Rudolph-Stroebel (kind van Anna Rudolph) 

Ina Rudolph-Van Niekerk (kind van Anna Rudolph) 

Dr. Suzette Schulz (musiekopvoedkundige) 

Renea van Tonder (musiekonderwyseres) 
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E-pos-onderhoude is deur die volgende respondente beantwoord: 

Dalene Brits (kinderliedkomponis) 

Dr. Matilda Burden (kultuurhistorikus) 

Alma Oosthuizen (sangeres en sangonderwyser) 

Dr. Rykie Pienaar (kinderliedkomponis) 

 

’n Telefoongesprek is met die komponis Péter Louis van Dijk gevoer. 

1.5.2 Veldproef   

Rudolph se kinderliedkomposisies is die tweede primêre bron waaruit die materiaal vir 

die veldproef geselekteer is. Hierdie deel van die studie bestaan uit ’n verslag met 

volledige besonderhede oor die samestelling en verspreiding van ’n nuwe Anna 

Rudolph-CD en -bladmusiek gebaseer op die oorspronklike meesterkopieë. Hierdie 

gekonstrueerde intervensie in die praktyk kan ’n veldproef genoem word. Onder die 

opskrif ―Experiments‖ verduidelik Hofstee (2006:128) soos volg:  

Experiments can be conducted either in the laboratory or the field. They are 

done to test an hypothesis or theory, or to observe the effect of a given 

intervention. Laboratory experiments usually allow significant control of the 

environment in order to isolate the phenomenon to be studied, while field 

experiments tend to offer a lower level of control. [...] After conducting the 

experiment, researchers record and, as best they can, explain the outcome. 

[...] Also, it is one thing to have an expectation and to prove or disprove it via 

an experiment; it is quite another to explain convincingly why the outcome of 

an experiment was as it was. 

Die verwagting was dat 1000 eksemplare van die Anna Rudolph-musiekstel binne ’n 

tydperk van agt maande verkoop sou word. Die geslaagdheid van die veldproef is 

gemeet aan die verwagte doelwit ten opsigte van verkope. ’n Aantal belangrike faktore 

het bygedra tot die sukses van die veldproef: Die keuse van liedjies wat in die CD en 

bladmusiekboek opgeneem is en die goeie bemarking en verspreiding daarvan in ’n 

toepaslike teikenmark van Afrikaanssprekers.   

Die Anna Rudolph-musiekstel is aan soveel skole en Afrikaanssprekers moontlik 

bekend gestel. ’n Mening oor die moontlike hervestiging van dié versameling van Anna 

Rudolph se kinderliedere (in 2011) onder Afrikaanssprekers is van elke individu wat 

aan die onderhoude deelgeneem het, verkry.  
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1.5.3 Evaluerende navorsing  

Die meriete van Anna Rudolph se komposisiestyl is bepaal deur die inhoud van die 

nuwe musiekstel Singende kinders is gelukkige kinders volgens erkende kriteria vir 

kinderliedere te evalueer. Die uitkoms daarvan is deur ’n puntetelling uit ’n totaal van 

agt beskikbaar gestel. Alle respondente het ook deur middel van vrae die geleentheid 

gekry om ’n mening oor Anna Rudolph se kinderliedere uit te spreek. Deur die 

interpretasie van die uitslag van die musiekwetenskaplike evaluasie te vergelyk met die 

menings van hierdie individue is die ooreenstemming of kontrastering daarvan 

uitgewys. 

1.5.4 Katalogisering  

Die studie sluit ’n opgawe van Anna Rudolph se komposisie-oeuvre en literêre 

publikasies in. Die beskikbare lys van Rudolph se komposisies en literêre publikasies is 

van SAMRO (Suid-Afrikaanse Musiek Regte Organisasie) en Dalro (Dramatiese, 

Artistieke en Letterkundige Regte-organisasie) in Johannesburg verkry. Plaatopnames 

en ander literêre publikasies is van NALN (Nasionale Afrikaanse Letterkundige 

Museum en Navorsingsentrum) in Bloemfontein aangevra. Die respondente het ook die 

geleentheid gekry om ander belangrike komposisies en/of letterkundige werke (volgens 

hulle mening) te vermeld vir insluiting in die katalogus. 

1.6 Notas aan die leser 

Anna Rudolph het dikwels na haar eie komposisies verwys sonder om die korrekte  

oorspronklike titel te noem. Sy het ook verskillende liedjies gekomponeer met dieselfde  

titel, byvoorbeeld Die Koei. Die titels van haar plaatopnames skep ook soms verwarring 

en verskil in sommige gevalle slegs met een woord, byvoorbeeld Kinder-

storietoneeltjies met liedjies (1963) en Kinder-storietoneeltjies en liedjies (1964). Per 

geleentheid het sy sekere liedere gekombineer en by herhaling in haar operettes en 

blyspele gebruik. Een so ’n voorbeeld is die liedjie ‘n Fraaie pop. Die liedjie is tydens 

die plaatopnames in 1964 met Blommetjie gekombineer en Fraaie poppie genoem. 

Hierdie kombinasie is as een liedjie tydens die samestelling van die nuwe CD benut.  
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’n Moontlike vraag wat die leser mag vra, is hoekom die 45 liedjies wat ingesluit is in 

die musiekstel Singende kinders is gelukkige kinders nie geëvalueer is alvorens die 

samestelling daarvan plaasgevind het nie. Die rede hiervoor is om ’n praktiese 

voorbeeld van die verskil tussen algemene publieke resepsie en kritiese evaluasie uit te 

wys.  

Die bemarking en verspreiding van die Anna Rudolph-musiekstel was ’n moeilike 

kwessie. Die navorsing as geheel het twee jaar in beslag geneem. Weens die 

gelyktydige verloop van die studie en die verkope van die musiekstel binne dié tydperk 

is die musiekstel reeds in die eerste jaar voltooi terwyl die navorsing daaromtrent (en 

oor die algemene onderwerp van resepsie) eers aan die einde van die tweede jaar 

deurgevoer en afgesluit is. Die verkope van die musiekstel kon slegs oor die eerste agt 

maande ná vrystelling gemonitor word ter wille van die tydige inhandiging van die 

verhandeling. Verdere verkope van die musiekstel sal in 2012 voortgaan.  

Die taalversorging van die voorwoorde van die CD en die bladmusiek is nie 

bevredigend nie. Die produksie van Singende kinders is gelukkige kinders sou 

aanvanklik deur ’n Afrikaner-kultuurorganisasie gefinansier word. As voorvereiste 

moes die taalversorger van die kultuurorganisasie gebruik word vir die voorwoorde van 

beide die CD en die bladmusiek. Die beplande finansiering van die veldproef het 

uiteindelik nie gerealiseer nie. Daar is by die aanhaling van hierdie voorwoorde in 

hoofstuk 3.3.6 enkele wysigings aangebring. Hierdie wysigings sal in latere uitgawes 

van die bladmusiekboek ingesluit word.              

In die afdeling oor kinderlektuur (hoofstuk 2.3.2) is baie van die inligting uit een 

onderhoud afkomstig. Daar kon geen ander Afrikaanse uitgewer van kinderboeke 

opgespoor word wat kinders gebruik om kinderboeke te keur nie. 

Daar word in hierdie studie deurlopend na ―Afrikaanssprekers‖ verwys. Die rede 

hiervoor is dat alle taalgebruikers van Afrikaans ingesluit is. In sommige bronne (veral 

van die 1950’s en 1960’s) verwys outeurs dikwels na ―Afrikaners‖. Die navorser neem 

aan dat hierdie term na Blanke Afrikaanssprekers as groep verwys. In sulke gevalle is 

dit só in die studie aangedui.          
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2 Die lewe en musiek van Anna Rudolph 

2.1 Biografie 

Anna Lemmer Badenhorst Swart (Rudolph) is op 9 April 1924 in Potchefstroom 

gebore. Sy het grootgeword as deel van ’n musikale en kunssinnige gesin en het tydens 

haar skooljare klavierles geneem. Vanaf 1942 tot 1944 het sy aan die Pretoriase 

Onderwyskollege gestudeer. In 1945 trou sy met Coenie Rudolph, ’n lektor in 

Afrikaans aan die Pretoriase Onderwyskollege, wat ’n bekende digter en skrywer was. 

Haar kreatiwiteit het veel verder gestrek as slegs klavierspel. Sy het ook geteken en 

geskilder en het ná 1952 vir drie jaar sangles geneem. Volgens Pretorius (1998:205) 

was sy ’n bekende sangeres in die Pretoria-omgewing en ook ’n lid van die Cantare 

Sanggroep onder leiding van Helena Strauss.   

Op letterkundige gebied het sy gegroei van kinderstorieskrywer tot die skryf van 

volwasse kortverhale en later selfs romans (‘n Nooi vir Koelspruit 1964) en dramas  

(Bye om ‘n aster 1967, Ouma se dinge 1975). Sy het ’n spesiale toekenning (hoofstuk 

2.2.3) vir eersgenoemde ontvang. Deur die skryf van librettos’s vir operettes het sy aan 

haar voorliefde vir dialoog uiting gegee. Die meeste hiervan is deur Pierre Malan 

(1923-1998) getoonset. Die libretto van Skrikkeljanie (1972) het sy saam met Koos 

Meij geskryf en Rykie Pienaar het die musiek daarvan gekomponeer. Xander Haagen 

het haar libretto Met liefde aan Marlies (1972) getoonset.  

Sy het ’n leemte in die Afrikaanse kinderliedmark raakgesien en haar eie kinderliedjies 

begin komponeer. Sy was ’n uitstekende sakevrou en het geglo in haar eie kreatiwiteit. 

As deel van haar werkswyse het sy haar liedjies laat opneem en gesorg dat dit baie oor 

die radio gespeel word. Haar kinderliedplate was van die eerste in sy soort wat oor die 

hele land versprei is. Sy het haar teikengroep goed opgesom en haar komposisies  

uitgetoets met haar eie kinders deurdat sy hulle as kunstenaars van haar kinderliedplate 

aangewend het. Met haar beperkte kennis het sy gedurig geskep en natuurlike vloeibare 

melodieë vir kinders gekomponeer. Sy het oor ’n onuitputbare musikale energie beskik 

wat (volgens ’n familielid) die mense om haar kon moeg maak.      

Anna Rudolph het geglo dat alle kinders musikaal is. Musikaliteit het sy beskou as deel 

van menswees. Daar is egter sommige mense wat huiwerig is om hulself as musikaal te 
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beskryf, omdat daar vir hulle vertel is dat hulle nie kan sing nie. Glover en Ward 

(1993:3) beweer dat alle kinders die skool betree met ŉ aangebore vermoë om musiek 

te maak. Elke kind reageer ook ongedwonge op musiek. Anna Rudolph het die egtheid 

en vaardigheid van kinders vertrou. Sy het haar musikale kreatiwiteit getoets deur haar 

liedjies aan haar eie kinders te onderrig, waarvan die jongste slegs vier jaar oud was in 

1962. Indien haar eie kinders haar nuutgekomponeerde kinderliedjies nie kon baasraak 

na een of twee herhalings nie, het sy die fout gewoonlik by haar komposisie gaan soek 

en dit só verander dat dit eenvoudiger en makliker singbaar was.  

Rudolph was heeltemal gekant teen die gebruik van ŉ ontwikkelde volwasse sangstem 

vir die uitvoering van haar kindermusiek. Haar vertrekpunt, ―kindermusiek gesing deur 

kinders vir kinders‖, het haar onderskei van haar tydgenote. In dié verband vra Simon 

Frith (1987:145) vier vrae in sy navorsing oor die filosofie van populêre musiek. Sy 

tweede vraag handel oor die gebruik van die stem. Sy standpunt is dat stemkwaliteit en 

stemtoon van meer belang is as die woorde van ŉ lied. Volgens Frith is die eerste 

spontane reaksie van die publiek op populêre musiek, ’n emosionele reaksie en is dit 

gebaseer op die sangstem wat gehoor word en nie op die inhoud van die lied nie. 

Hierdie standpunt kan op die kindermusiek van Anna Rudolph toegepas word. Wanneer 

klein kindertjies na ’n liedjie luister wat deur kinders van hulle eie ouderdomme gesing 

word, kan hulle dadelik identifiseer met die stemme, omdat dit soos hulle eie stemme 

klink. Ook met die volwasse stem, soos wat Anna Rudolph dit aanwend, kan kinders 

maklik identifiseer omdat dit in die rol van ’n ma of ’n juffrou gebruik word. Deur 

hierdie ongedwonge verwantskap is dit maklik vir kinders om spontaan deel te neem 

aan die saamsing van haar liedjies. 

Anna Rudolph het bygedra tot die musiekontwikkeling van later beroemde musici in 

die Afrikaanse gemeenskap (soos Gérard Korsten), deurdat hulle eerste kennismaking 

met musiek deur middel van haar pragtige kinderliedjies plaasgevind het. In die Suid- 

Afrikaanse Musiek-ensiklopedie van J.P. Malan (1986b:165) word haar werkswyse soos 

volg verduidelik:   

Haar gawe om kinderliedere te skryf, is gedeeltelik gevorm deur Pierre Malan 

en Willem Mathlener en behels sowel die gediggies as die musiek. In die 

finale afronding van haar skeppings het sy die groot voordeel van aktiewe 

deelname deur haar eggenoot en kinders gehad. Hulle het gewoonlik die 
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lirieke en kinderliedere ―vars uit die oond‖ gesing en met hulle kommentare 

regstellings aan die hand gedoen. 

In die Engelse weergawe van dieselfde ensiklopedie woord dit só gestel deur J.P.  

Malan (1986a:200): 

Pierre Malan and William Mathlener helped her in shaping some of the tunes 

and for the final polish she had the advantage of a critically appreciative 

family to test her productions in performance and to suggest improvements.   

Alle respondente met wie die navorser onderhoude gevoer het, het laat blyk dat hulle 

dit as prysenswaardig beskou dat Anna Rudolph haar kinderkomposisies laat evalueer 

het deur haar eie kinders. Sy het daarin geslaag om suksesvolle kindertoepaslike 

kinderliedjies te komponeer omdat sy haar liedjies laat toets het deur die resepsie van 

haar eie kinders. Dit is juis hierdie aspek wat haar as komponis in ’n unieke kategorie 

geplaas het in die sin dat haar hele gesin deelgeneem het aan die opnames van haar 

musiek en dat dit deur kinders geëvalueer is.     

Volgens dr. Lize Rudolph-Stroebel (2010), Anna Rudolph se dogter, het kunstenaars 

soos Bles Bridges, Groep Twee, Carike Keuzenkamp en Randall Wicomb van haar 

liedere opgeneem. Die koordirigent en musiekopvoedkundige Dirkie de Villiers (1921-

1993) het positief gereageer op die maklike singbaarheid van haar liedjies. Die bariton 

Stephen Eyssen (1890-1981) wat op die redaksie van die FAK-Volksangbundel (1937) 

gedien het en ook deel was van die musiekkommissie van die FAK-Volksangbundel 

(1961) het haar liedjies as ŉ kragtige instrument vir samesang beskryf en was 

verantwoordelik vir die voorwoord in drie van haar liedbundels: Nuwe liedjies vir almal 

(c. 1969), Nog liedjies (1971) en Kom ons sing! (1974). Stephen Eyssen se boodskap 

het in al drie bundels die volgende sin herhaal:  

―Mag hul eenvoud van gedagte en wysie dan ook daartoe lei dat baie outjies 

vroeg die gewoonte aanleer van self by die klavier te gaan sit, self te speel en 

self ook (saam met ander om hulle) genietend te sing.‖   

Die Afrikaanse skrywer en Hertzogpryswenner Chris Barnard (1939-) het Anna 

Rudolph se liedjie Skoppelmaai as metafories van die lewe beskryf. Die internasionale 

dirigent Gérard Korsten (1961-) wat in Pretoria grootgeword het waar Anna Rudolph 

ook gebly het, het in ’n gesprek op Stellenbosch (2010) met die navorser, Anna 

Rudolph as ’n legende beskryf. Volgens Pretorius (1998:205) was die titel van Anna 
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Rudolph se eerste langspeelplaat Nuwe Afrikaanse kinderliedjies uit ons land, en is dit 

in 1963 uitgegee. Daarna het nog twaalf ander langspeelplate gevolg. In 1985 is haar 

Volksangbundel gepubliseer. Dit bevat 167 liedere waarvan 38 (een in Engels) nie in 

haar vorige bundels verskyn nie. Rudolph het self die lirieke van 159 liedere geskryf. 

Die lirieke van die oorblywende agt liedere is deur Willem Lombard (’n 

weermagoffisier) geskryf. In 1989 het Rudolph Buksie en Bettie en haar tweede 

langspeelplaat (Dankie Soldaat) vir die Nasionale Weermag vrygestel. Rudolph kon 

Noord-Sotho praat en het verskeie van haar kinderliedere in Noord-Sotho, Suid-Sotho, 

Tsonga, Tswana en Venda laat vertaal en ook nuwe liedere in Afrika-tale gekomponeer. 

Hierdie kinderliedere-reeks in Afrika-tale is in 10 bundels (Bana Opelang! [Sing 

kinders!] 1973) gepubliseer. Sy het ’n aparte bundel in Zulu (Hlabelelani Bantwana!) 

saamgetel wat nooit gepubliseer is nie. Tot aan haar dood was Anna Rudolph steeds 

aktief besig om te komponeer. Saam met haar dogter dr. Lize Rudolph-Stroebel was sy 

verantwoordelik vir die kinderliedjies van die Engels tweede taal reeks Word Power 

van Maskew Miller Longman wat in 1994 en 1995 deur die SAUK op TV uitgesaai is. 

’n Oorsig oor haar musikale sowel as haar letterkundige kultuurbydrae word in Bylae A 

van hierdie studie ingesluit.  

Anna Rudolph is op 2 September 1995 op die ouderdom van 71 oorlede. 

2.2 Afrikaanse sangkultuur en Anna Rudolph  

2.2.1 Die sing van volksliedjies en ander Afrikaanse kinderliedere   

In ’n land soos Suid-Afrika wat 11 amptelike landstale het, is taal een van die mees 

ooglopende identifiseringsmetodes van bevolkingsgroepe. Daar word gewoonlik in ’n 

spesifieke taal gesing en die meeste liedere is daarom volksgebonde. Nie alle liedere is 

egter volksbesit nie, maar deur in ’n sekere taal, op ’n sekere manier, tydens ’n 

spesifieke geleentheid te sing word uitdrukking en erkenning gegee aan ’n besondere 

identiteit. Die kultuurhistorikus dr. Matilda Burden verduidelik deur middel van e-pos 

(8 September 2011) identiteit in sy eenvoudigste vorm soos volg:  

Identiteit is daardie abstrakte leefwêreld waarmee ’n individu kan identifiseer, 

dit wil sê, enige en al die aspekte van en groeperinge in die lewe waarmee jy 

as individu gemaklik voel en waarin jy jouself met vrymoedigheid kan plaas 

of sien. ―Aspekte en groeperinge in‖ kan byvoorbeeld verwys na aspekte soos 
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taal, geloof, sosiale gebruike en groeperinge soos familie, vriendekring, skool, 

verenigings ens.  

Volgens dr. Burden is die weerspieëling van identiteit deur die sing van volksliedjies 

ten nouste gekoppel aan die geleentheid en die omstandighede waartydens die sang 

plaasvind. Die samestelling van die groep saam met wie gesing word, is 

deurslaggewend ten opsigte van identiteitsbelewenis. Volkseie liedjies wat in die 

moerdertaal van ’n volk gesing word, is maar een van die instrumente om die 

uitsonderlikhede van ’n besondere volksgroep ten toon te stel en te bevestig.  

’n Voorbeeld van ŉ groot volksgroep wat hul identiteit en taal wou beskerm, is die 

4000 Britse Setlaars wat hulle in 1820 in die Oos-Kaap gevestig het. Volgens die  

historikus Hermann Giliomee (2003:194) was die nasionale identiteit van hierdie Britse 

Setlaars duidelik sigbaar in hul gebruik van hul moedertaal wat vanselfsprekend Engels 

was en is hulle uniekheid verder beklemtoon deur hulle kleredrag, nasionale simbole en 

embleme, hul argitektuur, eetgewoontes en galante etiket. Sekerlik kan die aandeel van 

musiek en sang by hierdie lysie van Giliomee gevoeg word. 

Die gebruik van musiek as kommunikasiemiddel vir die vaslegging van identiteit, 

funksioneer op twee vlakke. Binne ’n groep wat saam musiseer word 

gemeenskaplikhede bevestig en die toehoorders van so ’n musiekgroep ontvang ’n 

eenheidsboodskap wat die ooreenkomste van die individuele lede van die groep 

beklemtoon. Die musikoloog Göran Folkestad (2002:156) het nasionale identiteit en 

groepsgebondenheid deur musiek soos volg gedefinieer:  

Music has two main functions in expressing and communicating national 

identity, which might be called ‗inside-looking-in‘, an in-group perspective, 

and ‗outside-looking-in‘, an out-of-group perspective. In the first of these, 

music is used in order to strengthen the bonds within the group, and to make 

the members of the group feel that they belong to one another. In the second 

the aim of the music is to be recognized by the others as being a typical 

member of one nation or particular group, and to make people outside the 

group identify the members of the group as such.  

Die saamsing van Afrikaanse liedjies kan beide ’n ―in-group perspective‖ en ’n ―out-of- 

group perspective‖ vir verskillende sangers, volgens MacDonald se definisie, verseker. 

Dit is dan ook juis só ’n ervaring van groepsgebondenheid (hoofstuk 1.2) wat 

aanleiding gegee het tot hierdie navorsing.  
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Die Afrikaanssprekers van Suid-Afrika kan in ten minste twee subgroepe verdeel word, 

die blanke Afrikaanssprekers en die bruin Afrikaanssprekers. Altwee hierdie 

Afrikaanse taalgebruikersgroepe het eiesoortige liedere wat elkeen se gewoontes, 

gevoelens en geloof (wat neerkom op tradisie) weerspieël. Hierdie liedere kan tussen 

die twee groepe verskil, maar baie daarvan kom ook ooreen. Die verskille tussen die 

groepe Afrikaanssprekers is nie in hierdie navorsing die fokuspunt nie, maar wel die 

bestaan van ’n unieke gemeenskaplike Afrikaanse sangkultuur. Aspekte van die 

Afrikaanse leefwyse word in liedere uitgebeeld waarmee die Afrikaansspreker 

gedeeltelik of algeheel kan identifiseer. Die sangkultuur van die Afrikaanse 

taalgebruikers is sekerlik nie van so ’n aard dat daar sprake is van ’n ―singende nasie‖ 

nie, maar tog is daar genoeg navorsing (byvoorbeeld Bouws 1961; Bothma 1986; 

Burden 1991; Bosman 2004) om te bewys dat daar baie in Afrikaans gesing is. 

Die ontstaan van die volksliedjie as identiteitsdraer van die Afrikaansspreker word 

dikwels geoorromantiseer deur die naamloosheid en outeurloosheid wat van die 

kerneienskappe daarvan is. Dit wil soms voorkom asof geglo word dat die volksliedjie 

op ’n magiese wyse deur die volk tot stand gekom het. Maar die volk is nie die skepper 

van volksliedjies nie. Volgens die volksmusiekkenner Jan Bouws (1962:21) is dit veel 

eerder die ―man-uit-die-volk‖. ’n Persoon het ’n lied begin sing en deur die mondelinge 

oordrag daarvan is dit later as gevolg van bekendheid en gewildheid as ŉ volksliedjie 

beskou. Hierdie liedjies het ook tussen volkere gewissel, maar sommige is wel uniek tot 

een spesifieke volk. Baie het ongelukkig verdwyn om verskillende redes wat in 

hoofstuk 3.1 bespreek sal word.      

Alhoewel sekere liedere in meer as een volk se musiekskat aangetref word, is dit 

duidelik dat elke volk musiek oorneem wat die meeste by sy volksaard pas. Volgens 

Bouws (1969:44) verwys die Duitse volksliedkundige Wernert Danckert na 

―rondswerwende liedstof‖ as die dele wat ooreenstem in volksliedjies van verskillende 

volkere. Die wisselwerking van liedjies tussen verskillende volke is ŉ algemene 

verskynsel en daar word telkens gevra of hierdie liedjies werklike volksliedjies is. Dit 

beteken dat daar deurlopend geredeneer word oor die Afrikaanse egtheid van die liedjie 

en of dit die kultuuridentiteit van die Afrikaansspreker (Bouws: ―Afrikaner‖) vertoon. 

Volgens Bouws (1962:39) bestaan daar ’n verskeidenheid liedere wat heeltemal 

verafrikaans het, asook vars liedjies uit eie bodem wat die kultuuridentiteit van die 
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Afrikaansspreker vertoon. Hierdie liedjies is uiteenlopend van aard: slaapliedjies, 

kinderliedjies, liefdesliedjies, spot-en-tergliedjies, drinkliedjies, afskeidliedere, 

dansliedjies en politieke liedjies. 

Bouws (1962:43) stem saam met dr. I.D. du Plessis (1952:45) wat bevestig dat 

ontlenings geen ernstige beswaarpunt is by die klassifisering van volksmusiek nie. 

Volgens Du Plessis verskil volkservarings van volkere nie veel nie en elke kultuur 

gebruik sy eie volksliedjies op ’n unieke wyse, om sodoende tradisie te kan oordra aan 

sy jeug. Tradisie word deur Bouws nie net as iets uit die verlede beskou nie, maar sluit 

die huidige gemeenskaplike lewensopvattinge van ŉ volk in. Wanneer Du Plessis 

(1952:90) verwys na die volksliedjie as een van die talle sleutels waardeur ’n volk 

geken kan word, skep hy die ruimte vir ander liedjies om ook dieselfde te kan doen. Dit 

is verstaanbaar dat daar voortdurend ook ander populêre liedjies sal ontstaan wat die 

godsdiens, gewoontes, vreugdes en versugtinge van ’n volk bevat. Baie van die ―nuwe 

liedjies‖ is uiters gewild en word baie gesing en tog sal hulle waarskynlik nooit die 

status van ’n ware volksliedjie bekom nie. 

Volgens Bouws (1969:23) is ŉ definisie van ’n volksliedjie oorbodig, juis omdat dit iets 

so ―vertrouds en vanselfsprekend‖ is dat dit onnodig is om dit te omskryf. Hy verklaar 

dit verder deur te sê dat die volk so onbedreig voel deur die volksliedjie dat so ŉ liedjie 

as algemene volksbesit aanvaar word en dat dit weinig aandag geniet omdat die liedjie 

ŉ algemene gebruiksartikel is.  

Wanneer is ’n liedjie vertroud en vanselfsprekend? Dit is nie ’n vraag met ’n klinkklare 

antwoord nie. Uit die leefwêreld van die navorser asook die respondente blyk dit dat  

die meeste bekende kinderliedjies wat in die geheue gestoor word in die laerskool 

aangeleer is. Alle respondente het getuig dat hulle met beide volksliedjies (volgens 

hulle definisie) en Anna Rudolph se liedjies grootgeword het en dat dit deur ’n 

onderwyseres op Laerskool of by uitsondering deur hulle ma aan hulle geleer is. 

Hierdie bekende liedjies kan sekerlik in Bouws se terme ―vertrouds en 

vanselfsprekend‖ genoem word. Niemand het die egtheid of die herkoms daarvan 

bevraagteken nie en niemand het eers besef dat daar verskillende kategorieë is nie. Vir 

die Afrikaanssprekers wat kinders was in die 1970’s was samesang ’n natuurlike 

aktiwiteit en daar is selde ’n onderskeid tussen volksliedjies en populêre Afrikaanse 

liedjies getref. 
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Bouws (1969:66) haal ook ŉ interessante definisie van die Nederlandse volkskundige 

dr.Tj.W.R. de Haan aan, naamlik: ―’n Volkslied is ’n lied wat op ’n sekere oomblik 

deur die volk gesing word.‖ Hierdie definisie is so wyd dat dit die geleentheid skep vir 

’n groot aantal Afrikaanse liedere om te kan klassifiseer as volksliedjies. Die navorser 

is van mening dat De Haan deur hierdie stelling die natuurlikheid van spontane 

samesang wou beklemtoon. Dit is beslis nie moontlik om alle liedjies wat ’n enkele 

keer by volksfeeste of dergelike byeenkomste gesing word, as volksliedjies te beskou 

nie. Indien dit die geval sou wees, kan die navorser getuig van spesifieke 

jeuggeleenthede waar Anna Rudolph se liedere met oorgawe gesing is en volgens De 

Haan dan sou klassifiseer as volksmusiek.  

Op ’n versoek om die term ―volksliedjie‖ te definieer tydens die onderhoude het die 

navorser wyd uiteenlopende antwoorde gekry. Vir een persoon is ’n volksliedjie 

dieselfde as ’n volkspele-liedjie. Volgens ’n ander persoon kan enige nuwe liedjie ’n 

volksliedjie word as hy deur die TV en radio genoeg bemark word sodat hy gewild 

word en almal hom sing. Daar is ook ’n mening dat alle FAK-liedere volksliedjies is. 

Die teenstrydige aard van opinies toon duidelik dat volksliedjies nie by alle respondente 

’n duidelik verstaanbare genre is nie. Die definisie van die kultuurhistorikus dr. Matilda 

Burden (1991:8) ruim die verwarring rondom die begrip volksliedjie uit die weg: 

’n Volkslied is ’n lied wat deur die gemeenskap aanvaar is, mondelings 

versprei word en op dieselfde wyse van geslag tot geslag oorgelewer word en 

waarvan daar in dié prosesse variante ontstaan. ’n Volkslied is dus nie voltooi 

die oomblik dat die eerste vorm geskep is nie, maar word deur ’n langsame 

proses geleidelik gevorm en omvorm.   

Die nadruklike mondelinge aard en die voortdurende variante wat gevorm word, 

onderskei volksliedjies van enige ander Afrikaanse liedjies en in die geval ook van dié 

van Anna Rudolph.   

Sommige volksliedjies is later neergeskryf en notasie is bygevoeg om die bewaring 

daarvan te verseker. So is dit oorgedra van geslag tot geslag. Volgens Bouws is die 

woorde en die musiek van ’n volksliedjie in gedrukte vorm ewe belangrik vir die 

voortbestaan daarvan. Martjie Bosman (2004:43) wat verbonde was aan die SAUK se 

klankargief meen dat daar tog iets van die ware volksmusiekkarakter verlore gegaan het 

in die proses. Sy verduidelik dit so: 
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Met die publikasie in bundels, kon die liedjies dan verder aan ’n wyer 

gemeenskap beskikbaar gestel en bekend gemaak word. In hierdie proses 

verloor die liedjies egter hulle mondelinge karakter en hou hulle, in puristiese 

terme, op om ware volksmusiek te wees. Dit is na alle waarskynlikheid die 

gebundelde weergawes van die volksliedjies waarmee die nuwe geslag 

kunstenaars werk en nie die mondelinge oorgelewerde liedjies nie. [...] Nóg 

die grondtekste nóg die veranderde nuwe interpretasies daarvan sou dus streng 

gesproke as volksmusiek beskou kan word.  

Afrikaanse volksliedjies het volgens Du Plessis (1952:90) geensins alleenreg op die 

uitdra van die godsdiens, gewoontes en emosionaliteite van die Afrikaanssprekers (Du 

Plessis: ―Afrikaners‖) nie. Baie nuutgekomponeerde Afrikaanse liedjies is juis op 

hierdie identifiseringsaspekte gebaseer. In die navorsing van Erika Bothma (1986:113) 

oor die bydrae van die musiekkomitee van die Federasie van Afrikaanse 

Kultuurvereniginge (FAK) bespreek sy die plek van nuutgekomponeerde musiek. 

Bothma behandel dit aan die hand van die referaat gelewer deur die Suid-Afrikaanse 

dirigent Anton Hartman op ’n FAK-kongres oor Afrikaanse Volksmusiek in 1957. 

Hartman het uitgegaan van die standpunt dat die musiekkultuur van ’n volk ’n eenheid 

is wat sy breë basis in die volksmusiek het, maar wat soos ŉ piramied uitgepunt het in 

die werk van sy mees begaafde kunstenaars. ’n Hele aantal Afrikaanse komponiste se 

name en reputasies was bekend terwyl hulle musiek onbekend was. Omgekeerd was 

daar egter musiek wat alombekend was, hoewel die skeppers daarvan betreklik 

onbekend was. Die navorser stem saam dat die Afrikaanse musiekkultuur (in dié geval 

sangkultuur) nie slegs in volksliedjies te vinde is nie, maar ook verteenwoordig word 

deur ’n groot aantal populêre liedjies. Anna Rudolph se kinderliedjies is ’n voorbeeld 

hiervan.  

Die noodsaaklikheid van genoegsame nuwe populêre musiek word op die 

daaropvolgende kongres verder deur Hartman gemotiveer. Op die FAK-kongres op 7 

Julie 1970 het Hartman volgens Bothma (1986:137) onder andere gesê dat volksmusiek 

steeds ontwikkel en gebaseer is op die populêre musiek van die verlede. Volksmusiek 

moet ook gereeld aanpas by die veranderde smaak. Dit openbaar die identiteit van ’n 

volk en verander gedurig. Hartman het volgens Bothma (1986:137) verder verwys na 

vernuwing, uitbreiding en assimilasie van volksmusiek wat sal voortgaan en aanvaar 

moet word deur Afrikaanssprekers (Hartman: ―Afrikaners‖). Hy het ook beklemtoon 

dat die populêre musiek van vandag ’n belangrike bron van die volksmusiek van die 

toekoms is. Die soeke van die jeug na vernuwing is as verdere rede vir die 
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voortdurende verandering in Afrikaanse volksmusiek aangevoer. Die afleiding kan 

gemaak word dat baie gewone Afrikaanse kinderliedjies ontwikkel het uit kinder-

volksliedjies.  

Volgens Burden (1991:30) het kinderliedjies wat ook volksliedjies is baie besondere 

eienskappe wat hulle onderskei van gewone Afrikaanse kinderliedjies.  

Vier van hierdie eienskappe is die volgende:  

 Kinder-volksliedjies word meestal spontaan gevorm tydens kinderspel en kan 

elke keer verskil afhangend van die speletjie. 

 Kinder-volksliedjies word mondeling oorgedra en variante daarvan ontwikkel 

dikwels. 

 Kinder-volksliedjies bevat dikwels elemente uit die lewe van volwassenes en 

reflekteer soms die volwasse lewe. 

 Kinder-volksliedjies sluit die vervorming van woorde in waarvan die 

oorspronklike woorde verlore geraak het.  

Dit het die navorser opgeval dat hierdie eienskappe van voortdurende vervorming (wat 

met improvisasie in musiek vergelyk kan word) baie seldsaam is en glad nie 

teenwoordig is in die Afrikaanse kinderliedjies wat kinders vandag (2011) geleer word 

nie. Daar is dus ’n definitiewe skeiding tussen Afrikaanse kinder-volksliedjies en ander 

Afrikaanse kinderliedjies soos dié van Anna Rudolph. Beide genres is egter die draers 

van tradisie uit die verlede en die hede van Afrikaanssprekers.        

2.2.2 Die sangkultuur van jong kinders 

’n Groep respondente het deur middel van telefoniese navrae by Afrikaanse skole in 

Gauteng bevestig dat die aantal geleenthede waar spontane en selfs georganiseerde 

samesang van Afrikaanse liedere plaasvind ’n sterk afname toon. Hulle waarneming is 

dat waar jongmense voorheen self moes musiekmaak of sing as deel van sosiale 

verkeer, dit vandag (2011) nie meer nodig is nie. Die jeug van vandag kan na enige 

musiek en sang luister deur middel van een van die vele elektroniese apparate wat in 

die mark te koop aangebied word. Volgens die respondente wat die ondersoek gedoen 

het, is die singende kind vervang met ’n luisterende kind. Elektroniese toerusting wat 
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musiek ook direk in jou ore kan speel is in alle groottes teen sakpaspryse vir die publiek 

beskikbaar. Die algemene publiek is feitlik nooit meer aan stilte blootgestel nie. In 

winkels, strate, motors en oor selfone word musiek heeldag geluister en die nodigheid 

van sang het bloot verlore geraak. Selfs by skole het die meeste sangklasse verdwyn en 

word daar net in skoolkore, by sportbyeenkomste en in revues gesing en dan ook 

toenemend saam met ―backtracks‖. Sang is beperk tot kore, kerke, kunswedstryde, 

enkele samekomste (soos kunstefeeste) en individue wat graag nog wil sing. Die 

realiteit is dat die algemene Afrikaanssprekende jongmens van vandag (2011) baie 

minder sing as vroeër. 

In teenstelling hiermee is dit gerusstellend om te weet dat daar in kleuterskole en in die 

pre-primêre fase van laerskole nog met oorgawe nuwe liedjies aangeleer word. Hierdie 

jong kinders (3 tot 9 jaar) is steeds gretig om te sing en die oorgrote meerderheid is 

bereid om enige liedjie aan te leer wat aan hulle voorgehou word. Hulle hou veral ook 

baie daarvan om saam met CD’s te sing. Afrikaanse liedjies word deur eerste-, tweede- 

en ook derdetaalsprekers deurlopend in die aanvangsfase van die onderrigsisteem 

gebruik. Op hierdie ouderdom is daar ook steeds soos in die 1970’s ’n groot 

wedywering om in die skoolkoor opgeneem te word. Ongelukkig vind kundige keuses 

van liedjies vir hierdie jong kinders nie altyd plaas nie. Die kriteria vir kinderliedjies 

word in hoofstuk 3.4.2 bespreek.          

Phillip McLachlan (Bothma 1986:115) was van mening dat volksliedjies die eerste 

spontane musiekkennismaking vir jong kinders behoort te wees. Deur die aanhoor van 

volksliedjies deur die moeder se sangstem word die eerste saadjie geplant van die boom 

wat groei tot ’n ervare musikant. McLachlan het die belangrikheid van 

musiekblootstelling by jongmense beklemtoon. Volgens Bothma het hy woorde gebruik 

soos ―lewendige, wakker, entoesiastiese musiekkontak‖ wat nodig is vir kinders en ŉ 

―aktiewe liefdevolle‖ musiekbelewenis waaraan kinders blootgestel behoort te word. 

Hy het voorspel dat as kinders op skoolvlak en by die huis deel is van so ’n omgewing, 

daar onvermydelik beroepsmusici in latere jare uit hierdie groep na vore sou tree. 

McLachlan het ook volksmusiek uitgesonder as ŉ ―onuitputbare bron van die beste 

materiaal‖ vir die gebruik in skole. Vir hom is die begin van musiekblootstelling by die 

heel kleinste voorskoolse kind in die huis, en volksliedjies is besonder geskik daarvoor.  
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Volgens verskeie respondente moet daar ongelukkig aanvaar word dat volksliedjies nie 

meer vandag in die ouerhuis of in skole aan kinders oorgedra word nie. Die navorser 

verwys hier na volksliedjies in sy mondelinge ongenoteerde vorm. Dit word betwyfel of 

volksliedjies ooit weer ’n integrale deel van die kultuur van Afrikaanssprekers sal 

vorm. Hierdie wete lei onwillekeurig na die volgende vraag: Watter liedjies moet in die 

plek van volksliedjies vir klein kindertjies aangeleer word? Die antwoord is voor die 

hand liggend: Kinderliedjies wat spesiaal vir kinders geskryf en gekomponeer is, toon 

die meeste ooreenkomste met volksliedjies. Dr. Matilda Burden verduidelik per e-pos 

(8 September 2011) aan die navorser die verskille tussen die twee genres:  

Kinderliedjies wat nie volksliedjies is nie, se outeurs sal bekend wees en daar 

sal nie variante daarvan bestaan nie. Hulle is ook feitlik sonder uitsondering ’n 

bietjie meer ingewikkeld of ―moeiliker‖ as volksliedjies. 

Voorbeelde van kinder-volksliedjies wat neergeskryf en genoteer is ter wille van 

bewaring (in hoofstuk 2.2.1) vind ons in die FAK-Sangbundel (1979:434-460). Die 

kinder-volksliedjies word aangedui met die woorde ―tradisioneel‖ of 

―Franse/Duitse/Nederlandse/S.A. Volkswysie‖ of net ―Volkswysie‖. McLachlan 

verwys waarskynlik na hierdie liedjies as sy voorkeurkeuse vir aanvangsonderrig. In 

dieselfde afdeling in die FAK-Sangbundel gemerk ―Die Jeug-kleuters‖ en ―Die Jeug-

kinders‖ is verskeie ander uitstekende kinderliedjies van bekende Afrikaanse 

kinderkomponiste opgeneem, waarvan die meeste steeds aan die kinders van die 1970’s 

bekend is. ’n Groep respondente was verkeerdelik onder die indruk dat Anna Rudolph 

se Dorstyd ook in die FAK-Sangbundel (1979) verskyn. Volgens hulle is Dorstyd 

Rudolph se bekendste liedjie en ―kon hy maar net sowel in die FAK gewees het‖. 

Skoppelmaai is ’n tweede Anna Rudolph-kinderliedjie wat só algemeen bekend was in 

die 1970’s dat daar dikwels sonder verduideliking van wie die komponis is, daarna 

verwys is. In Die Groot Afrikaanse koorleiersgids is ’n voorbeeld daarvan gevind. 

Magriet Louw (’n musiekonderwyser) en haar kollega gee die volgende praktiese 

wenke vir suiwer intonasie. Le Roux en Louw (1991:152):    

Toe ontdek is dat die jongste kind in ’n gesin van vier kinders op vyfjarige 

ouderdom nie suiwer kon nasing soos die vorige drie nie, is die outjie elke 

aand voor slapenstyd op sy moeder se skoot getel en is die volgende 

―speletjie‖ gespeel: ―Luister mooi en maak soos Mamma maak.‖ Vir ’n week 

of langer is dan net enkel toonhoogtes op ’n ―oe‖- of ―aa‖- klank voorgesing, 

waarna die outjie so goed as wat hy kon probeer nasing het, slegs ’n paar 

pogings elke aand. Toe hy dit na ’n tyd kon baasraak, is die ―speletjie‖ tot 
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twee toonhoogtes uitgebrei, elke keer met groot aanmoediging, totdat hy dit 

ook maklik begin regkry het. Dit is ook met ’n storie gekombineer. Later het 

dit drie, vier en meer toonhoogtes geword, totdat hy kort kleuterliedjies suiwer 

kon nasing. Na ses maande het hy op ’n kunswedstryd in die kategorie vir 

graad 1-leerlinge Skoppelmaai ewe vrymoedig staan en sing en ’n goue 

sertifikaat verower. Van al vier het hy die spontaanste sanger geword. 

In die 1970’s was daar ook ander kinderlied-komponiste benewens Anna Rudolph van 

wie sommige uitstekende kinderliedjies gekomponeer het. Onder hulle tel Phillip 

McLachlan (1916-1983), Beatrice Sylvia Misheiker (1919-), Jacques Pierre Malan 

(1923-1998) en Rachel Elizabeth (Rykie) Pienaar (1929-).             

Volgens respondente is die gebruik van al hierdie komponiste se kinderliedjies (wat 

hoofsaaklik saam met klavierbegeleiding in bundels beskikbaar is) asook die FAK-

liedjies aan die afneem in 2011.  

Een van die mees ooglopende redes vir die karige gebruik van bogenoemde liedere, 

soos Rinke Ranke Rose (McLachlan), Sal jy dit glo? (Misheiker), Die geveerdes 

(Malan) en Klokke en diere (Pienaar), is die veroudering van die woordtekste. In een 

van die eerste publikasies van Bouws (1961:104) beskou hy die singbaarheid en 

kwaliteit van liedjies veel belangriker as die modernheid daarvan. Die navorser het 

bevind dat sekere respondente met hierdie stelling van Bouws verskil en ander weer 

daarmee saamstem. ’n Groep respondente wat in stedelike musiekkringe funksioneer 

verskil van Bouws en is van mening dat stedelike kinders ouer as nege jaar vandag 

(2011) eerder eietydse liedere wil sing. 

―Eietyds‖ of ―modern‖ as karaktertrek van kinderliedere verwys na meer as een aspek.  

 Tema: Stedelike kinders identifiseer nie meer maklik met kinderliedjies se 

temas nie. Volgens die respondente wil baie van hierdie kinders nie meer 

kinders genoem word nie en is hulle baie gouer volwasse en verkies om nie 

woorde soos ―ho-la-drie-hó‖ te sing nie. Hierdie kinders beskou baie van die 

lirieke van tradisionele Afrikaanse kinderliedjies as ―outyds‖. Hulle redeneer 

verder dat die lirieke modern moet wees en onderwerpe van die eietydse 

leefwêreld van kinders  (selfone, TV, rekenaars) moet insluit. Dit is volgens die 

groep respondente onwaarskynlik dat veral stedelike kinders dit sal geniet om 

liedjies te sing met outydse woordkeuses en outydse temas. Die rede hiervoor is 
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dat die vermaak van kinders wat in stede bly byna uitsluitlik bestaan uit 

elektroniese en rekenaartegnologie, moderne fliekkarakters, kontemporêre 

sport- en TV-programme en advertensies. 

 Toonhoogte: Kindersangers se stemomvang en musikale vermoëns het nie oor 

die afgelope eeu verander nie, maar die voorskriftelikheid van die modes het ’n 

groot groep kinders só beïnvloed dat hulle nie meer die hoë eꞌꞌ en fꞌꞌ bo middel-C  

wil sing nie. 

 Begeleiding: As gevolg van die idealisering van ―pop-idols‖ (soos wat hulle dit 

op TV en ―You Tube‖ sien) is kindersangers toenemend voorstanders van die 

gebruik van ―backtracks‖, mikrofone en klankversterkers. Baie van hulle kan 

geen instrument bespeel nie en ken ook niemand wat begeleiding met ’n klavier 

kan doen nie.  

Afgesien van veroudering word ander moontlike redes vir die karige gebruik van 

Afrikaanse liedjies in hoofstuk 3.1 bespreek.  

Daar is ook respondente wat met Bouws saamstem dat die kwaliteit en singbaarheid 

van kinderliedjies steeds groter prioriteit as modernheid by sommige 

Afrikaanssprekers verdien. Hulle opinie is dat baie kinders die kinderliedjies uit die 

1970’s verkies en nog net so geniet as vroeër. Plattelandse Afrikaanssprekers en bruin 

Afrikaanssprekers tel onder die kinders waarna hulle verwys om hul standpunt te 

staaf. Volgens ’n artikel deur ’n MPhil-geskiedenisstudent, Danelle van Zyl 

(2008:141), is die verskille tussen die stedelike Afrikaanssprekers en die plattelandse 

Afrikaanssprekers baie groter as wat sommige meen. Sy haal die Afrikaner-aktivis 

Dan Roodt aan om haar standpunt te onderskryf:  

He describes the platteland as a distincly different world where a specific 

local culture that is uniquely Afrikaans has been produced through the 

merging of language and landscape. This is where Afrikaners ―find their 

roots, where the poet finds his inspiration, where we can simply shake off the 

fads and pretension of the city and tuck into some stew and wine, poured into 

a tin mug.‖ The plattelander is one who decides that he prefers the simple, 

stoic life to shopping amidst the broil of the city. This is not simply a choice of 

lifestyle, it is a choice of priorities and values, a choice against the new in 

favour of the old.  

Dit is die navorser (wat op die platteland bly) se ervaring dat plattelandse kinders tot so 

oud as twaalf jaar, met ander woorde vir die tydperk wat hulle op laerskool is, nog 
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graag kinders genoem word. Kinders in hierdie minder gejaagde en afgesonderde streke 

van Suid-Afrika is ook deeglik bewus van elektroniese en rekenaartegnologie soos die 

stedeling, maar het die voordeel daarvan om daagliks in kontak te wees met grondpaaie, 

trekkers, dorsmasjiene, ―Ford-bakkies‖, plase en plaasdiere (wat donkies insluit). Vir 

hulle is die landelike en huislike temas van Anna Rudolph (en ander komponiste) se 

liedjies nie vreemd nie, aangesien dit hulle leefwêreld uitbeeld. Dit is ook hierdie 

kinders wat nog gereeld eg Afrikaanse liedere sing. Die skooljuffrou op die platteland 

is geneig om makliker voor die klavier in te skuif om die begeleiding van liedjies waar 

te neem al is haar vaardighede nie heeltemal voldoende nie. Sy voel ook veilig om dit te 

doen omdat die logistiek van haar tuisdorp haar beskerm teen die intellektuele kritiek 

van kenners. Plattelandse kinders sing lustig saam met klavierbegeleiding, want vir 

hulle is dit nog ―mooi, lekker en reg‖. 

Die respondente se meningsverskil oor die lied-voorkeure van jong kinders onder 

twaalf jaar skep die moontlikheid van die herimplementering van die 1970-sangkultuur.  

2.2.3 Anna Rudolph: die komponis en liriekskrywer 

In twee publikasies van Bouws (1961:11; 1962:19) bespreek hy die lied as ŉ twee-

eenheid ten opsigte van woord en wysie en gebruik die term ―dubbel-talent‖ wanneer 

hy verwys na die digter-komponis of komponis-digter. Hy beweer egter dat hierdie 

dubbele begaafdheid tot en met sy publikasie in 1961 nog grootliks in Suid-Afrika 

afwesig was. 

By die bestudering van Anna Rudolph se kreatiewe nalatenskap is dit duidelik dat sy 

een van die min kunstenaars is wat ’n sekere mate van dubbele begaafdheid getoon het. 

As komponis van kinderliedere (in vergelyking met ander werke) is die musikale 

komposisie ooglopend minder kompleks ten opsigte van intervalle en harmonieë. Dit is 

korter werkies en op veel kleiner skaal as byvoorbeeld ’n simfonie. Volgens ’n 

respondent wat betrokke is by ’n kompetisie vir die komponering van werke vir 

skoolkore is die aantal inskrywings vir die eenvoudige laerskool-afdeling baie minder 

as vir die hoërskool-afdeling. Die afleiding kan gemaak word dat dit moeiliker is om vir 

laerskoolkore te komponeer, maar as die prysgeld (wat veel meer is in die hoërskool-

afdeling) vergelyk word, is die teendeel waar.  
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Dit word algemeen aanvaar dat ’n groot komponis hom nie gaan ophou met die 

komponeer van kinderliedere nie. Net so word aanvaar dat die komponering van ’n 

kinderliedjie maklik behoort te wees. Respondente is dit eens dat ’n 

kinderliedkomponis se opvoedkundige ingesteldheid en kennis van kinders waarskynlik 

groter waarde het as harmonie- en kontrapunt-kundigheid. In die algemeen word daar 

dikwels na ’n persoon wat kinderliedere komponeer as ’n komponis-in-wording 

verwys. McLachlan (1978:9) se mening oor die status van kinderliedkomponiste is 

duidelik die teendeel. Hy noem ―sielkundige en musikale insig‖ as vereistes. Hy 

verduidelik dat talle kinderliedere wat deur volwassenes geskryf is, nie aan die wese 

van die kinderlied (―eenvoud, egtheid en kinderlikheid‖) voldoen nie.   

Volgens letterkundekenners met wie onderhoude gevoer is, is die lirieke van Rudolph 

se liedjies eerder rympies as digkuns. Nogtans is die skryfkuns-klassifikasie van lirieke 

vir kinderliedjies ’n pertinente genre op sy eie. Die singbaarheid van die lirieke tesame 

met die inagneming van die betekenisvolheid daarvan moet toepaslik wees vir die kind 

en sy wêreld. Die meeste respondente was van mening dat dit uiters moeilik is om 

kinderliedere te skryf. Hulle redeneer dat die gebrek aan Afrikaanse kinderliedjies ’n 

duidelike teken daarvan is. Een respondent wat gereeld haar kinderlied-komposisies 

inskryf vir kompetisies, Dalene Brits, het dit só gestel:  

Die musiek is maklik as die regte woorde gekies word. Dit is vir my 

persoonlik moeiliker om geskikte woorde vir ’n liedjie te kry as om die 

musiek daarby te skryf. As die woorde tot die kind spreek, kom die musiek 

outomaties. 

Brits se uitspraak bevestig hoe selde die ―dubbel-talent‖ liedskrywer te vinde is.   

Volgens Lydia Pienaar (1970:66), ’n kenner op die gebied van kinderlektuur, is die 

ingesteldheid van ’n kinderskrywer baie belangrik: 

Die kinderboek is ’n aparte genre. Trouens dit is een van die mees 

gespesialiseerde genres in die letterkunde [...]. Die skrywer moet uit die 

kinderwêreld skryf en nie oor die kind of sy wêreld nie. Dit beteken dat die 

skrywer ’n begrip moet hê van die kind se omgewing, sy gedagtes, ervaring en 

gevoelslewe, dat hy eintlik deel daarvan moet word. Die skrywer mag nie as 

buitestaander die kind en die kinderwêreld betrag nie — so ’n werk word ’n 

volwassene se beskouing van die kinderwêreld en van die kind, wat vreemd is 

aan die kinderwêreld. 
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Indien ―van buite‖ vir die kinderleser geskryf word, vind kinder-identifisering met 

leesstof selde plaas. Net so moet komponiste van kinderliedjies die vermoë besit om die 

kinderwêreld te verstaan en as’t ware weer deel word daarvan. Alle respondente was dit 

eens dat kinders in die 1970’s Anna Rudolph se kinderliedjies geniet het. As redes voer 

hulle aan dat die lirieke kindertoepaslik is en die melodieë maklik deur kinders gesing 

is. In die lig van Anna Rudolph se twee rolle as ma en onderwyseres kan afgelei word 

dat sy uit die oogpunt van ’n kind kon dink. Sy het kinders geken, het geweet waaroor 

kinders graag wil sing en het ’n deeglike kennis gehad van die komponering van 

kinderliedere.   

Die komplekse aard van die eenvoud van kinderliedjies kan weereens aan die hand van 

die skryf van kinderlektuur verduidelik word. Lesley Beake, wat as skrywer van 

kinderboeke ’n toekenning ontvang het, het in haar lesing tydens die eerste nasionale 

kinderboeksimposium in 1987 vertel van iemand wat haar op die volgende manier kom 

groet het (Cilliers, 1993:24):  

―I‘ve written this little book [...] my grandchildren love it.‖ Of course they do. 

[...] And sometimes the stories even transpose to other children who are not 

blood relatives – as Tolkien and A.A. Milne ably demonstrated. 

No, that‘s not where the problem lies. It‘s the use of that word ―little‖ that 

sends out warning signs to me. Even if the children it is written for fall into 

that category when measured against the bedroom door, a children‘s book is 

not a ―little book‖. 

Uit hierdie stelling is dit duidelik dat kinderwerke ’n spesiale kunsvorm is wat groot 

kundigheid en vanselfsprekende kennis van kinders vereis.     

Die meeste van Anna Rudolph se kinderliedjies straal ’n spontane speelse karakter uit 

en dit is in ooreenstemming met die sienswyse van die musiekterapeut Christopher 

Wildman (Cilliers, 1993:251) wat beweer dat die sleutel tot die skryf van suksesvolle 

kinderstories in die speelpatrone van kinders opgesluit lê. In sy observasie van kinders 

is dit duidelik dat kinders tydens hulle eie spontane storie-opmakery (wat die natuurlike 

manier van speel by die kind is) geen onderskeid tref tussen die verskillende vorme van 

musiek, beweging, vertelling, sang en visuele kunste nie. ’n Kind se speel-storie vloei 

natuurlik van die een vorm na die ander en volwasse taal verwys daarna as 

―improvisasie‖. Wildman stel dit so: ―play is non-judgemental, open-minded, 

unconcerned with winning [...].‖ Volgens Wildman moet die volwassene wat 
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kinderstories en kinderliedjies skryf ten volle in kontak wees met die 

verbeeldingswêreld van die kind en moet ’n kinderkomponis ’n geloofwaardige 

bewussyn van sy eie kinderlikheid beleef. Sonder die gees van ’n kind is dit haas 

onmoontlik vir ’n volwassene om egte kinderliedere te komponeer.  

Daar bestaan uiteenlopende menings oor Anna Rudolph se presiese aandeel in baie van 

haar operettes. Volgens haar kinders het sy voortdurend geskryf en het sy as ’n ma wat 

haar kinders moes rondry na buitemuurse aktiwiteite en doktersafsprake altyd ―’n 

potlood en skryfboek‖ byderhand gehad. Haar seun, Kobus, vertel dat sy 

verantwoordelik was vir die storielyn van baie operettes. Haar man, Coenie, het volgens 

Kobus die lirieke van die liedjies daarin geskryf terwyl Pierre Malan meestal die 

toonsettings daarvan behartig het. Die musiekopvoedkundige prof. Elsbeth Hugo getuig 

nogtans dat sy Anna Rudolph binne ’n halfuur ’n kinderliedjie sien skryf het. Tydens 

die beplanning van ’n operette saam met Koos Meij (by die Hoërskool Langenhoven in 

die vroeë 1970’s) het hulle ’n liedjie kortgekom en Anna Rudolph het volgens prof. 

Hugo oor die vermoë beskik om dadelik voor die klavier te gaan sit en die liedjie te 

skryf (beide liriek en musiek). Net so getuig Kobus Rudolph, wat die aanbieder was 

van Word Power (Maskew Miller Longman 1994), ’n opvoedkundige Engelse 

taalprogram van die SAUK vir graad 2-kinders, dat hy dikwels tydens die produksie 

van die program sy ma die aand voor die tyd gebel het met die versoek om ’n liedjie te 

skryf wat aansluit by die volgende dag se tema. Sy het gewoonlik binne ’n halfuur die 

voltooide liedjie kon voorlê.  

Anna Rudolph se temas handel hoofsaaklik oor haar eie leefwêreld. Ongewone temas 

het sy versigtig benader en genoeg inligting ingewin voordat sy dit aangepak het. ’n 

Voorbeeld hiervan is haar dramatiese eenbedryf Noodsein wat op ’n trein afspeel. Die 

komponis Péter Louis van Dijk (1953-) het dit as ’n eenbedryf-operateks getoonset en 

ook as dirigent opgetree tydens die twee opvoerings daarvan in Kaapstad in 1975. Die 

orkestrasie is gebaseer op Bartók se sonate vir twee klaviere en perkussie en die werk is 

gesing deur twee soprane, tenoor, bariton en dameskoor. Hierdie produksie was deel 

van Susi van Dijk (1947-2001) se Performers Diploma in Opera aan die Universiteit 

van Kaapstad. Sy het as die regisseur opgetree en ook die een sopraanrol gesing. In ’n 

telefoongesprek met Van Dijk (September 2011) het hy vertel dat die opvoering ’n 

groot sukses was en dat hulle selfs ’n tweede opera oorweeg het. Die bekende skrywer 
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Antjie Krog het die opera in Die Burger geresenseer en volgens Van Dijk het sy die 

teks skerp gekritiseer.    

Anna Rudolph was volgens haar kinders en familie ―ongelooflik patrioties‖ en het 

beide die lirieke en musiek van baie vaderlandsliedere geskryf. Drie van hierdie liedere 

verskyn in Goue korrels (2009), die nuutste sangbundel van die Afrikaanse Volksang- 

en volkspelebeweging se afdeling ―Vaderlandsliedere‖. Verskeie marse en twee 

langspeelplate vir die weermag, Saluut (1966) en Dagsê Soldaat (1989), het haar liefde 

vir Suid-Afrika uitgebeeld.   

Coenie Rudolph, haar man, was vir ses jaar (1966-1972) redakteur van die Tydskrif vir 

Letterkunde, maar het nooit sy vrou se werke gepubliseer nie. Die werklike redes 

hiervoor is onduidelik, maar volgens hulle kinders was hy van mening dat dit oneties 

sou wees om dit te doen. Anna Rudolph het nooit ’n toekenning vir haar kindermusiek 

ontvang nie. Een van haar toneelstukke, Bye om ‘n aster, is bekroon in ’n letterkunde-

wedstryd wat deur die Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap se nasionale 

Adviserende Raad vir Opvoeding Buite Skoolverband gereël is. Bye om ‘n aster is ’n 

klug in vier ―dele‖ en volgens artikels in die Volksblad (1968-05-27) en Beeld (1968-

11-10) is dit ’n ―lawwe‖ toneelstuk geskik vir skoolopvoering of ’n amateurgroep. Vir 

Anna Rudolph (só vertel haar kinders) was die goeie verkope van haar plate, die 

herdruk daarvan en die feit dat soveel kinders haar musiek gesing het voldoende 

erkenning.      

2.3 Musiekresepsie en Anna Rudolph 

2.3.1 Algemene resepsieteorie  

Resepsieteorie is ’n term wat gebruik word vir alle rigtings in die literatuurstudie wat 

gemoeid is met die resepsie van literêre werke deur die leser. Die grondleggers van 

resepsieteorie is te vind in die 1960’s binne die Konstanzskool in Wes-Duitsland 

waarvan Hans Robert Jauss en Wolfgang Iser die vernaamste verteenwoordigers was. 

Volgens die Afrikaanse spesialis-letterkundige TT Cloete (1992:428) het beide Jauss en 

Iser gefokus op die rol van die leser, maar Jauss het die werklike leser beskou en Iser 

die implisiete leser (die ideale leser wat die teks tot sy volle reg kan laat kom). Die 

implisiete leser word onderskei van die werklike leser deurdat die werklike leser 
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moontlik nie die rol van die implisiete leser kan vervul nie weens sy eie persoonlike 

lewenspraktyk. So byvoorbeeld is die implisiete leser/interpreteerder van bladmusiek ’n 

musiekgeletterde persoon. Daar bestaan drie komponente in literêre kommunikasie, 

naamlik die outeur, die literêre teks en die leser. Elkeen van hierdie drie het oor die 

afgelope honderd jaar ’n sentrale plek in die literatuurwetenskap ingeneem. Nadat die 

biografisme in die tweede helfte van die 19de eeu beklemtoon is, is die teks as ’n 

outonome entiteit beskou gedurende die eerste sewentig jaar van hierdie eeu. 

Resepsieteorie kom in reaksie hierteen en fokus op die leser. Cloete (1992:427) 

verduidelik die begrip soos volg:   

Die Resepsieteorie sou die teks postuleer as teken wat funksioneer binne ’n 

historiese bepaalde kommunikatiewe stelsel, met besondere klem op die leser 

as ontvanger van die boodskap van die teks en op die leesproses. [...] [D]it 

gaan nie hier bloot om die passiewe ontvangs van die literêre teks nie, maar 

veral om die reproduksie, verwerking, aanpassing, assimilasie en die 

gestaltegewing of konkretisering daarvan deur die leser. 

Volgens Bernard Lategan (1992:4) het die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing in 

1992, na twee jaar van resepsiestudies in Suid-Afrika, resepsieteorie gedefinieer as ’n 

oorkoepelende term vir die verduideliking van die rol van die ontvanger en die situasies 

wat resepsie in die kommunikasieproses beïnvloed. Nie alleen word die kunswerk as ’n 

komplekse kommunikasiemiddel tussen kunstenaar en ontvanger beskou nie, maar ook 

die sosiale resepsie daarvan het prominensie ontvang. ’n Belangrike verskuiwing van 

fokuspunt is hier ter sprake. Literatuurgeskiedenis kon nie meer net gesien word as die 

geskiedenis van literêre tekste, outeurs en genres nie, maar moet beskou word as ŉ 

proses van produksie en resepsie waardeur die oorspronklike ontvangs by verskyning 

en die latere uitwerking daarvan in ag geneem word.  

In dié verband is Anna Rudolph se liedjie Koerantverkopertjie se sosiale resepsie ’n 

sprekende voorbeeld. In die laat 1960’s toe die liedjie verskyn het, was die liriek 

algemeen aanvaarbaar omdat die inhoud daarvan ’n beskrywing van ’n alledaagse 

toneel in die strate van Suid-Afrika was. Die tema van ’n klein swart seuntjie wat sy 

koerante op straat verkoop en dit bemark deur ’n mooi liedjie te sing was aan die 

publiek goed bekend. Die aanspreekvorm ―klonkie‖ was algemene spreektaal vir 

Afrikaanssprekers. Hierdie liedjie is positief geresepteer deur beide musiekkenners en 

gewone lede van die publiek. Koerantverkopertjie was ’n gewilde keuse vir 

kunswedstryde vanweë die tegniese musikale uitdagings daarvan, en ook tydens 
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skoolkonserte was die dramatisering van hierdie liedjie ’n gewilde item. Dieselfde 

liedjie het 40 jaar later ’n algehele teenstellende effek. Verskillende Afrikaanssprekers 

ervaar hierdie liedjie vandag (2011) as vernederend en in sommige situasies selfs as 

rassisties. Die hoof-beswaar is gemik teen die gebruik van die woord ―klonkie‖. Een 

respondent het sover gegaan om te weier om die nuwe musiekstel Singende kinders is 

gelukkige kinders (wat Koerantverkopertjie bevat) in ontvangs te neem. Haar standpunt 

is dat sy ter wille van haar jong kinders wat die woord ―klonkie‖ nie ken nie, glad nie 

só ’n CD in haar huis wil hê nie. Dit is ironies dat ’n liedjie van Rudolph hierdie 

besliste verwerping en negatiewe resepsie ontvang, omdat sy bekend was vir ’n 

soortgelyke optrede waar sy verseg het om haar kinders aan vuil taal bloot te stel. 

Tydens die onderhoud met Rudolph se kinders het hulle vertel van ’n insident waar sy 

’n langspeelplaat letterlik toegeplak het om hulle as kinders teen aanstootlike 

woordgebruik op een van die snitte te beskerm.    

Die proses van produksie en resepsie sluit ook Jauss se begrip van verwagtingshorison 

in. Cloete (1992: 427) verduidelik dit soos volg:   

Met verwagtingshorison, ’n begrip wat van die sosioloog Karl Mannheim 

oorgeneem is, bedoel Jauss die verwagting wat ’n leser van ’n teks het op 

grond van (1) die betrokke genrenorme wat aan hom bekend is; (2) sy kennis 

en ervaring van reeds gelese tekste uit dieselfde tydperk; en (3) die 

teenstelling teks-werklikheid, of die onderskeid tussen die poëtiese en die 

praktiese funksie van taal. Die twee hoofverwagtingshorisonne wat Jauss 

onderskei, is dié een wat in die sisteem van die werk self vervat is en die 

verwagtingshorison van die lewenspraktyk wat deur die leser in die werk 

ingedra word.  

Afrikaanssprekers se verwagtinghorisonne van die musiekstel Singende kinders is 

gelukkige kinders sal verskillend wees ten opsigte van die CD en die bladmusiek. 

Genoegsame sang-, klavier- en/of kitaarvaardighede is bepalend vir die resepsie van 

beide die CD en die bladmusiek. ’n Musiekgeletterde persoon wat ingelig is oor 

kinderliedere sal entoesiasties kan resepteer oor die musiekstel en verwag om die 

musiek te kan sing en op die klavier te speel. Indien die ontvanger se lewenspraktyk 

(kyk die aanhaling uit Cloete hierbo) nie musiekgeletterd is nie, sal die bladmusiek 

geen betekenis vir hom/haar inhou nie. Die CD Singende kinders is gelukkige kinders 

sluit die voorwaarde van musiekgeletterdheid uit en maak dit moontlik vir alle 

Afrikaanssprekers om as reseptors van die musiek op te tree.  
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Die sinvolle resepsie van Rudolph se kinderliedere vereis noodwendig kritiese denke 

van veral kundiges. In ’n artikel oor filmresepsie (Olivier, in Lategan 1992:97), word 

die kritikus as waardevol beskou vir die resepsie van ’n rolprent en word die krities-

ingestelde intellektuele persoon onvervangbaar skerp in kontras teenoor die 

stereotipiese meerderheid verbruikers in die samelewing gestel. 

Kritiek is die produk van denke en kennis binne ’n vaste struktuur met onafhanklike 

bestaansreg. Kritiek verklaar, motiveer en beïnvloed publieke resepsie. Beard en Gloag 

(2005:152) definieer resepsie in terme van publieke resensies (―public review‖) wat in 

geskrewe of gedrukte bronne verskyn en waarvan die inhoud bestaan uit kritiese 

evaluasies van kuns, letterkunde en musiek. Hierdie definisie is baie beperk en sluit op 

die oog af alle mondelinge kritiese refleksie uit. Om die resepsie van Anna Rudolph se 

kinderliedere te bepaal was die navorser van onderhoude afhanklik wat eers ná die tyd 

getranskribeer is. Waardevolle publieke kommentaar wat verkry is in die normale 

gesellige verkeer met lede van die publiek is ook benut. Die eerste dokumentering 

daarvan vind in hierdie verhandeling plaas. Beard en Gloag se definisie word dus in die 

wydste sin van die woord toegepas met insluiting van mondelinge en e-pos 

gekommunikeerde resepsies waar van toepassing.     

Die onderskeid tussen die samestelling van die liriek en musiek en die 

verwagtingshorison van die reseptor is bestudeer deur kritiese vrae (soos die kriteria by 

3.4.2) oor die literêre en musikale waarde van die kinderliedjies te stel. In verband met 

die resepsie van letterkunde het Hans Robert Jauss (1982:15) in ’n artikel wat in 1969 

gepubliseer is die volgende gesê: 

[T]he relationship of work to work must now be brought into this interaction 

between work and mankind, and the historical coherence of works among 

themselves must be seen in the interrelations of production and reception. Put 

another way: literature and art only obtain a history that has the character of 

a process when the succession of works is mediated not only through the 

producing subject but also through the consuming subject—through the 

interaction of author and public. 

Kuns as kreatiewe uitdrukking, in hierdie geval die uitreiking van ’n CD met 

kinderliedjies, is ’n manier om ’n deel van die algemene publiek te bereik. Dit is 

noodsaaklik om die interaksie tussen die komponis en die publiek te bestudeer om te 

verseker dat die geskiedenis van kinderliedjies progressief groei. Die wisselwerking 
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tussen die musiekproduk en die publieke resepsie daarvan kan nie sonder kritiese denke 

plaasvind nie. Kuns (die CD met kinderliedjies) wat poog om te oorleef sonder kritiek, 

bevind homself in die fatale posisie waar kritiek as kunsmatig beskou word en publieke 

smaak as die egte aanvaar word. Die Kanadese literêre teoretikus en kritikus Northop 

Frye (1957:4) onderskei tussen die meriete van kuns en kuns se publieke resepsie. Hy 

vergelyk die gewildheid van Shakespeare met die gewildheid van Webster en Keats, en 

kom tot die gevolgtrekking dat hierdie gewildheid los staan van ’n kritiese evaluasie 

van hulle vaardighede as dramaturge (―dramatists‖). Hy redeneer soos volg:  

There is no way of preventing the critic from being, for better or worse, the 

pioneer of education and the shaper of cultural tradition. Whatever popularity 

Shakespeare and Keats have now is equally the result of the publicity of 

criticism. A public that tries to do without criticism, and asserts that it knows 

what it wants or likes, brutalizes the arts and loses its cultural memory. Art 

for art‘s sake is a retreat from criticism which ends in an impoverishment of 

civilized life itself. The only way to forestall the work of criticism is through 

censorship, which has the same relation to criticism than [sic] lynching has to 

justice. 

Uit bogenoemde uitspraak van Frye is dit duidelik dat die wegskram van kritiese denke 

geensins opbouend is vir die voortbestaan van Afrikaanse kinderliedere nie. Dit kan lei 

tot kultuur-verarming in die genre.  

2.3.2 Die resepsie van Afrikaanse kinderlektuur 

Die navorser is nie bewus van die bestaan van enige kinder-resepsiepaneel ten opsigte 

van Afrikaanse kinderliedjies nie. Daarom is inligting oor die funksionering van so ’n 

kinderpaneel by die Afrikaanse uitgewersbedryf (die firma Lapa) verkry. In die 

algemeen word Afrikaanse kinderboeke uit verskillende oogpunte geresepteer. Eerstens 

is daar ’n sekere groep volwassenes wat kinderboeke beskou as kuns wat nog moet 

ontwikkel en sonder die opvolg van volwasse literatuur geen bestaansreg het nie. 

Skrywers van kinderboeke word deur hierdie groep volwassenes as skrywers-in-

wording beskou. Tydens ’n onderhoud (2011) met Miemie du Plessis, die bestuurder 

van die Kinder- en jeugboeke-afdeling van Lapa Uitgewers, het sy die volgende stelling 

gemaak:  

Daar word baie vir my skrywers gevra: Wanneer skryf jy nou ’n régte boek?  

Dan verwys hulle na ’n volwasse boek; met ander woorde ’n kinderboek is nie 
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’n régte boek nie. Ek aanvaar net so is kindermusiek ook nie régte musiek nie; 

dit is net speel-speel.  

Hierdie neerhalende kommentaar teenoor die outeurs van kinderboeke toon ’n duidelike 

tendens van bevooroordeling wat eie is aan volwasse populêre resepsie. Die tweede 

groep volwassenes is opgewonde oor kinderlektuur, maar om die verkeerde redes. 

Hierdie groep se populêre voorkeure wat kinderlektuur betref, lê op twee vlakke, 

naamlik dié wat kinderboeke stereotipeer as ―oulik‖ of ―skattig‖ en dié wat ’n 

voortdurende didaktiese inhoud aan kinderlektuur wil koppel om sodoende kinders op 

te voed. 

Gelukkig is daar ook ’n derde groep volwassenes en veral dié wat betrokke is in die 

uitgewersbedryf van Afrikaanse kinderlektuur wat kundig is en kinders self begin 

betrek by die keuse van kinderboeke. Kinderboeke se resepsie deur kinders word met 

groot sukses benut om seker te maak dat kinders die leesstof ontvang waarin hulle 

belangstel. ’n Paneel van kinderkeurders word gebruik om nuwe kinderboeke voor 

vrystelling te keur. Die feit dat kinders as lesers van die teks verantwoordelik is vir die 

beoordeling daarvan, sluit hoegenaamd nie kritiese denke uit nie. 

Ter wille van die ontvangs van die resepsie deur kinders van alle ouderdomme word vir 

jong kinders, wat nog glad nie kan lees nie, voorlesings in groepe gedoen. Die kinders 

se reaksies op die inhoud van die boeke word fyn waargeneem alvorens besluit word 

om ’n boek vry te stel. ’n Goeie voorbeeld is die kinderboekreeks Babalela, geskryf 

deur Martie Preller. Daar is drie boeke in die reeks: Babalela (2000), Diep, diep in die 

donker bos (2004) en Los ons uit! (2009). Vanaf die heel eerste voorlesings van 

Babalela (2000) was die resepsie deur kinders uitermate positief. Babalela handel oor 

’n fiktiewe karakter met die naam Babalela waarmee kinders maklik identifiseer 

vanweë sy kinderlike gedrag en eienskappe. Volgens Miemie du Plessis lê die boeke se 

sukses in die ―refrein‖ wat telkens in die teks herhaal word, naamlik: ―Ek is ’n 

Babalela, los my uit!‖ Kinders identifiseer maklik daarmee en gevolglik is die 

gewildheid van die boeke oorweldigend. Die feit dat kinders so baie van hierdie 

boekereeks hou en dat die sukses van die boeke nie deur die volwassenes in die 

uitgewersbedryf voorsien is nie, bevestig die verskil in resepsie daarvan deur 

volwassenes en kinders. 40 000 Babalela-boeke is reeds verkoop (in 2011) en tien jaar 

ná die eerste uitgawe is dit steeds ’n topverkoper. Volgens Lapa Uitgewers is geen 
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georganiseerde bemarking met die Babalela-boekereeks gedoen nie en is die reeks se 

positiewe resepsie deur kinders mondeling oorgedra van volwassene tot volwassene 

wat dit vir hulle kinders aangekoop het. Hierdie voorbeeld toon duidelik die verband 

tussen die positiewe kinderresepsie van kindermateriaal en die verkope daarvan.   

Die navorser het ’n telefoniese steekproef na ’n aantal kleuterskole in Mpumalanga 

gedoen en bevind dat daar nog kleuterskole is wat nie die Babalela-boekereeks ken nie. 

Dit beteken volgens die idees van Keith Swanwick (1988:97) dat indien bemarking 

deurgevoer sou word, die resepsie (gemeet aan verkope) van hierdie boekereeks nog 

beter sou lyk. Meer kleuters sou die voordeel van die Babalela-reeks kon benut, indien 

grootskaalse bemarking daarvan plaasgevind het.          

Vanaf die ouderdom van 9 jaar kan die kind self lees en kinderkeurders word deur Lapa 

Uitgewers vir die aanwysing van geskikte kinderboeke gebruik. Voor publikasie word 

manuskripte na kinders gestuur vir kritiese evaluering. Die resepsie deur hierdie kinders 

word benut om vas te stel of die boek ’n sukses gaan wees al dan nie. Elke kind wat 

optree as reseptor stuur ’n geskrewe verslag in na die uitgewer en word ook daarvoor 

vergoed. Die kinderkeurders se tevrede opmerkings is ’n aanduiding van in watter mate 

hulle identifiseer met die inhoud. Hulle vertel graag dat ’n karakter net soos hulle beste 

vriendin is, of dat hulle self ook al iets soortgelyks gedoen het wat die karakter in die 

boek gedoen het. Hulle is ook ingenome met die boek indien die karakters dieselfde 

tienertaal as hulle gebruik. Kinders stel ook soms voor hoe die storie verder moet 

verloop en verander klein detail soos die woordgebruik van ―pajamas‖ in plaas van 

―nagklere‖. Die skrywer ontvang hierdie inligting en bring wysigings aan en 

inkorporeer die meeste van hierdie insette in haar/sy volgende kinderboeke. In kontras 

met volwassenes se verwagtinghorisonne van kinders se opinies, is nie alle kritiek deur 

kinderkeurders ’n neiging na moderne tendense nie. Daar is ook soms ’n terugkeer na 

die tradisionele wanneer die denkrigting in die boek volgens die kinders te liberaal is 

(vergelyk ―plattelandse Afrikaanssprekers‖ in hoofstuk 2.2.2). So byvoorbeeld het 

kinderkeurders negatiewe kritiek gelewer op die vroulike hoofkarakter van ’n sekere 

boek wat volgens hulle mening te veel eienskappe van ’n seun gehad het, lid was van ’n 

seunsbende en te veel dinge gedoen het wat seuns doen.  

As gevolg van ’n kwynende leserskultuur word die resepsie van kinders oor die soort 

boeke waarvan hulle hou as baie belangrik beskou. Die ingesteldheid van vermaak 
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staan voorop. Wanneer kinders die inhoud wat hulle lees, geniet, sal hulle meer wil 

lees. Die vermaaklikheidsmark is egter baie kompeterend. Boeke moet kompeteer met 

DVD’s en elektroniese speletjies. Volgens Miemie du Plessis is daar ’n duidelike 

verskil in resepsie by kinders en volwassenes. Sy maak die volgende stelling: ―Kinders 

moet weer lus gemaak word om te lees en dit sal nie help om vir hulle boeke te gee wat 

grootmense dink hulle behoort te lees nie.‖    

Die volgende punte verduidelik die redes waarom Afrikaanse kinders van sekere boeke 

hou:  

 Kinders wil met die karakters identifiseer. Daarom moet goeie 

karakteruitbeelding plaasvind. Diere, mense en fiktiewe karakters met die 

eienskappe en gedrag van kinders is baie gewild. Die hoofkarakter van ’n 

kinderboek is nooit ’n grootmens nie.  

 Hulle hou nie van die uitbeelding van negatiewe gesinsverhoudinge nie, selfs al 

is dit deel van hulle leefwêreld. Gelukkige stories met baie humor kry voorkeur.   

 Die storielyn in die boek moet vinnig beweeg. As die boek nie binne die eerste 

bladsy ―iets met die kind doen nie‖, dan sit hulle dit eenvoudig neer.  

 Baie sterk visuele elemente moet ingesluit word omdat kinders visueel hoogs 

geletterd is. Min boeke vir kinders in die laerskool word uitgegee sonder 

volkleur-illustrasies. Kinders van vandag (2011) is deel van ’n visueel 

gestimuleerde generasie. 

 Skrywers van kinderboeke vir die ouderdom 11 tot 14 jaar moet tred hou met 

die tegnologie. ’n Voorbeeld is die insluiting van fiktiewe webwerwe waarop 

die kinders met hul selfone kan kliek om byvoorbeeld die held se meisie te kan 

sien.      

 Die eietydse taal van die kind moet gebruik word. Kinders kla dat party 

Afrikaanse skrywers nie uit die oogpunt van ’n kind skryf nie. Een skrywer (60 

jaar oud) wat goed daarin slaag, erken prontuit dat sy ’n punt daarvan maak om 

kinders af te luister om te hoor hoe hulle praat en waaroor hulle praat. Kenners 

is van mening dat ’n suksesvolle kinderskrywer iemand is wat goed kan onthou 

hoe dit gevoel het om ’n kind te wees. Baie keer sal kinders ook die teendeel te 

kenne gee en die taalgebruik in ’n boek kritiseer omdat dit nie suiwer Afrikaans 

is nie. In hulle woorde gestel: ―Dit is darem nou te erg.‖    
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 Kinders raak gou verveeld met bekende temas, en oorspronklikheid is daarom 

baie belangrik. Indien van alledaagse temas gebruik gemaak word, moet dit 

steeds kreatief aangebied word om te kwalifiseer vir publikasie. Die uitgewers 

van boeke beweer dat daar baie volwassenes is wat kinderboeke wil skryf, maar 

weinig van hulle is wat eers wil lees wat die meesters voor hulle gedoen het. 

 Dit is nie noodsaaklik dat kinders elke woord of betekenis van die inhoud van ’n 

kinderboek moet verstaan nie. Die teks van kinderboeke daag die kind baie keer 

uit om sy begrip uit te brei.  

Sommige respondente meen dat kinderboeke wat deur kinders getoets is, die basis moet 

vorm vir alle kinderaanbiedinge op TV en in rolprente. Die skryf van kindermateriaal is 

nie eenvoudig nie en hulle bespiegel dat die skryf van ’n treffende kinderboek met net 

300 woorde dalk meer vaardigheid kan verg as die skryf van ’n volwasse boek met 

30000 woorde. Die enigste metode om die sukses van sulke boeke te meet, is om die 

lesers daarvan se kritiese evaluasie te bekom. In dié situasie is dit kinders self. Die 

onlangse (2010) mislukking van ’n Afrikaanse kinderkanaal op TV word toegeskryf 

aan die gebruik van slegs nuwe materiaal (geen getoetste boekinhoud is gebruik nie). 

Die mening word gehuldig dat programme toegeken is aan tenders wat te min ervaring 

gehad het in die skep van kindermateriaal en dat kinders nie die TV-reeks geniet het 

nie. Dit is bekend dat sekere film- en TV-regisseurs dieselfde standpunte huldig en 

slegs getoetste kindermateriaal gebruik vir die vervaardiging van nuwe kinderreekse. 

Hierdie professionele mense in die vermaaklikheidbedryf besoek gereeld ’n sekere 

kinderboekskou in Italië om regte te koop vir nuwe films en programme gebaseer op 

treffer-kinderboeke.  

Na aanleiding van die bestaan van hierdie waardevolle praktyk van kinderkeurders vir 

Afrikaanse kinderboeke en die sukses wat daarmee bereik word, is ’n 

ooreenstemmende toepassing daarvan gemaak ten opsigte van Afrikaanse kinderliedere. 

Vir hierdie toepassing is Anna Rudolph se Afrikaanse kinderliedjies gebruik en 

volwassenes wat die kinderluisteraars in die 1970’s was, het opgetree as respondente.    

 2.3.3 Die resepsie van Afrikaanse kinderliedere 

Wanneer in ag geneem word dat Anna Rudolph se kindermusiek hoofsaaklik 

Afrikaanse lirieke en libretto’s bevat, stem ek saam met Mark Everist (1999:379) wat 
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sê dat tradisionele vrae oor invloed (―traditional questions of influence‖) deel is van 

resepsie. Tradisionele vrae van Afrikaanse volwassenes wat die aankopers van 

kindermusiek is, sal afhang van hoe behoudend of verlig die volwassene is.  

Swanwick (1988:90) bespreek ook ander faktore wat musiekresepsie kan beïnvloed, 

soos verskille in waardeoordeel. Waardeoordeel wat die begrippe soos 

bevooroordeling, stereotipering en etikettering omvat, kan die uitkoms van 

musiekkritiek radikaal wysig. Op die terrein van kindermusiek is resepsieteorie in die 

eerste plek gebind aan die volwassene as primêre beoordelaar (omdat hulle die musiek 

aankoop en daarvoor betaal). Individuele volwasse opinies oor kinderliedjies sal 

vanselfsprekend verskil, maar daar is ook duidelik herkenbare ooreenstemmende 

waardegroeperings sigbaar by die volwasse beoordeling van kinderliedere.  

Die invloed op musiekresepsie van metodes van bemarking en persepsies wat geskep 

word deur advertensies word uitgewys deur Swanwick (1988:97). Volgens hom kan die 

publiek deur die advertensiewese gemanipuleer word om musiek aan te koop, en 

aangesien die sogenaamde gewildheid van musiek grootliks gemeet word aan verkope, 

is daar beslis ’n direkte invloed op resepsie. Indien ’n sekere CD geadverteer word as ’n 

baie spesiale soort musiek of in die geval van Anna Rudolph as ―oorspronklike 

Afrikaanse kinderliedere‖ kan dit die resepsie daarvan grootliks beïnvloed. Die 

vertrekpunt vanwaar ’n waardeoordeel oor musiek uitgespreek word, sluit aspekte soos 

ouderdom, agtergrond, vriendekring, opleidingsvlak en sosiale posisie in. 

Musiekvoorkeur en musiekkritiek is deel van die kultuuridentiteit van ’n persoon. Die 

musiek-inhoud en -gehalte stem direk ooreen met die waardes en aktiwiteite van ’n 

etniese groep, soos wat dit deur die volgende aanhaling van Folkestad (2002:155) gestel 

word: 

The need to express and preserve cultural expression of national identity in 

music and dance, and to educate the growing generation in order to 

encourage its members to become part of a nation and ethnic heritage, 

become even more important when the cultural context cannot be taken for 

granted.  

Dit het vir sommige Afrikaanssprekendes so belangrik geword om hulle moedertaal te 

hoor dat hulle enige Afrikaanse musiek positief resepteer. ’n Respondent wie se kinders 

almal in die buiteland bly, vertel dat die behoud van Afrikaner-identiteit vir haar 

kinders so belangrik is, dat hulle alle Afrikaanse CD’s met kinderliedere wat hulle in 
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die hande kan kry, aankoop. Die emosionele reaksie op die hoor van Afrikaanse musiek 

oorheers alle ander faktore van resepsie en die kwaliteit daarvan word geïgnoreer. Van 

Zyl (2008:131) noem hierdie verskynsel ―nostalgie‖ en verduidelik dit soos volg: ―The 

sentimentality associated with nostalgia reflects the bittersweet emotions stimulated by 

the contemplation of the loss of something dear.‖ Die kinders vir wie die Afrikaanse 

CD’s aangekoop word, hou egter baie keer nie daarvan nie en toon ’n duidelike afkeur 

van sommige musiek. Een gesin se kinders het byvoorbeeld gepraat van opnames in 

Afrikaans wat te prekerig is na hulle smaak. ’n Ander een het gesê: ―My ma is mal oor 

wiegeliedjies, maar ek haat dit.‖  

Die populêre volwasse musieksmaak van Afrikaanssprekers varieer grootliks en 

dikwels is dit juis hierdie feit wat veroorsaak dat musikale kwaliteit nie in ag geneem 

word by die aankope van Afrikaanse CD’s nie. Daar bestaan ’n mark vir alle soorte 

musiek, byvoorbeeld luisterliedjies, kwaito, tradisionele boere- en sokkietreffers, en 

Afrikaanse pop- en rockmusiek. Die nuwe neiging van teruggryp na ou Afrikaanse 

liedjies om dit in ’n moderne idioom aan te bied bevestig dat die sogenaamde ―outydse‖ 

liedjies deur ’n groot groep Afrikaanssprekers ook gunstig geresepteer word. Bosman 

(2004:21) verwys hierna as die FAK-fenomeen. Populêre resepsies van Afrikaanse 

musiek staan gereeld in skrille kontras met musiek-kritiese evaluasies. Kennis en 

inligting oor musiek en die herkoms van liedere het baie met hierdie kontras te make. 

Dit is van belang om te kyk na die spesifieke omstandighede in Suid-Afrika in die 

1970’s sodat die destydse positiewe resepsie van Rudolph se kinderliedjies deur 

volwassenes en kinders verstaan kan word. In die tyd wat Rudolph die meeste van haar 

kinderliedere op plaat vrygestel het, het Afrikaans ’n besondere bloeifase beleef. Die 

Afrikaanse taal was in ’n sekere sin geïsoleerd en is deur weinig ander faktore bedreig. 

Baie Afrikaanse liedere is in skole aangeleer en gesing. Anna Rudolph was self 

(volgens ’n familielid) verantwoordelik vir die goeie bemarking van haar liedere. Sy het 

alles in haar vermoë gedoen om te verseker dat kinders haar liedjies sing. Daar word 

vertel dat sy oproepe gemaak het na onderwysers, kunsverenigings en jeuggroepe om te 

hoor of hulle haar liedjies sing. Indien dit nie die geval was nie, het sy gesorg dat haar 

liedere voorgeskryf word. Ná haar dood het die bemarking daarvan afgeneem.    

Sommige Afrikaanssprekers het ná 1994 ’n weerstand teen Afrikaanse volkseie 

kultuurgoedere ontwikkel as gevolg van politieke bagasie en vermy sedertdien 
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Afrikaanse liedere tot ’n groot mate. Verpligte sangperiodes is deur die 

onderwysdepartement in skole afgeskaf. Afrikaans word nie meer deur die staat 

beskerm nie en baie musieksentrums het tot niet gegaan. Algemene samesang binne 

skoolverband het baie skaars geword. Alle respondente stem saam dat die resepsie van 

Afrikaanse kinderliedere in die verlede afgehang het van wat en hoeveel liedere op 

skool vir kinders aangeleer is. Daar is ’n groot korrelasie tussen sekere omgewings 

waar Afrikaanse liedere baie gesing is en die sangonderwyser van die plaaslike skool se 

ingesteldheid teenoor Afrikaanse sang. In gesprek met volwasse respondente wat goed 

bekend is met Anna Rudolph se liedjies is daar telkemale verwys na ’n ―juffrou‖ wat dit 

vir hulle as kinders aangeleer het. Hierdie liedjies het so goed inslag gevind dat hulle 

baie van die wysies vandag nog kan neurie.       

Volgens die meerderheid van respondente is klein kindertjies vandag (2011) 

voortdurend blootgestel aan hulle ouers se musiek en sing hulle ook dikwels hierdie 

volwasse popmusiek. Volwasse popmusiek (Afrikaans en Engels) word algemeen 

gebruik vir ontspanning en as agtergrond vir die uitvoer van belangrike take. Die luister 

(of eerder aanhoor) daarvan het ook ’n sosiale funksie en is by baie slegs ’n gewoonte. 

Kinders se eie resepsies verkeer onder groot druk van die beskikbare volwasse 

popmusiek-CD’s in hulle huise. Ouers koop musiek wat hulle self gunstig resepteer en 

kinders is buite skoolverband voortdurend aan hierdie volwasse popmusiek blootgestel. 

Respondente is dit eens dat klein kindertjies tans liedjies kies om te sing wat hulle ouers 

en ander volwassenes tevrede stel. Die logiese afleiding wat ’n kind kan maak, is dat 

die musiek waarna sy ma gereeld luister, verdienstelike musiek is. Dit lei tot die 

verkeerde gevolgtrekking, en kinders begin glo dat dit goed is om volwasse musiek te 

sing al is jy hoe klein.  

Telkens tydens die onderhoude het dit duidelik geword dat kinders ’n eiesoortige smaak 

het. Een jong ma het ná die aankoop van Singende kinders is gelukkige kinders vertel 

dat haar seuntjie van 2 jaar oud duidelike onderskeid kon tref tussen sý musiek en sy 

ma se musiek. Wanneer sy die Anna Rudolph CD (met kinderliedjies gesing deur 

kinders) afgeskakel het omdat dit haar ―mal maak‖, het hy dadelik gevra: ―Waar is my 

musiek nou?‖  

Hierdie vertelling is in ooreenstemming met die siening van McLachlan (1978:9) wat 

die verskil tussen volwasse en kinderresepsie soos volg uitwys: 
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Wat die onderwyser of die volwassene ―mooi‖ vind, kan maklik by die kind 

verbygaan. Die keuse van die onderwyser kan in só ’n mate op die kind 

afgedwing word (bv. deur die persoonlikheid en optrede van die onderwyser) 

dat ’n ongeskikte kinderlied oënskynlik suksesvol blyk te wees. Daarenteen 

kan wat volwassenes vervelig vind, byvoorbeeld uiterste eenvoud of baie 

herhalings, vir die kind hoogs bevredigend wees. ’n Goeie toets is of die kind 

spontaan, by homself, onbewustelik die lied sing.  

Net so het Bessie Keun, die mede-organiseerder van die ATKV Applous 

koorkompetisie en die ATKV komposisiekompetisie, die volgende situasie oorvertel. ’n 

Paneel (bestaande uit komponiste, musiekkenners en beoordelaars) vir die keuse van 

voorgeskrewe liedjies vir ’n jaarlikse laerskoolsangkompetisie het eers bewus geword 

van verskille in resepsie tussen volwassenes en kinders nadat negatiewe terugvoer oor 

hul voorgeskrewe keuses van liedjies van laerskoolonderwyseresse ontvang is. Die 

onderwyseresse het laat weet dat die kinders niks van die liedjies hou nie en dit nie wil 

sing nie. Om die probleem op te los, is die koorleiers van laerskole betrek op die 

paneel. Hulle insette, gegrond op hul kennis van kinders se resepsie, het die 

sangkompetisie ’n sukses gemaak. 

Die praktyk om die gunstige resepsie van kinderliedjies deur kinders te ignoreer en 

hulle te dwing om na die volwassene se keuse van musiek te luister, slaag net totdat die 

kind ongeveer nege jaar oud is. Op hierdie stadium van ontwikkeling begin kinders 

hulle eie musiekvoorkeure meer nadruklik uit te spreek. Dit het die navorser opgeval 

dat godsdienstige liedjies oorbeklemtoon word in die kleuterjare van die kind. Sekulêre 

Afrikaanse liedjies kry dikwels minder aandag wanneer kinders nog klein is en dit is by 

uitstek hierdie liedjies wat ’n breër kultuurhistoriese musieksmaak help vestig. Geen 

twyfel bestaan oor die feit dat kinders weet waarvan hulle hou nie. Die verabsolutering 

van hierdie beskouing kan fataal wees en lei tot die uitsluiting van alle volwasse 

resepsie ten opsigte van kinderliedere. Dit is volwassenes en veral ook ingeligte ouers 

wat kinders kan beïnvloed om ’n goeie musieksmaak te ontwikkel. 

Anders as met die aankoop van kinderboeke met kinderkarakters is volwassenes nie so 

gewillig om kindermusiek, wat deur kinders gesing word, aan te koop nie. ’n Rede 

hiervoor is moontlik die feit dat kinderstemme vir volwassenes te ―skril‖ is en hulle 

noodwendig saam met hulle kinders daarna moet luister. Die resepsie van kinderliedere 

met kinderskunstenaars deur volwassenes is anders as die resepsie daarvan deur 

kinders. Volwassenes gebruik selde hierdie kindermusiek vir ontspannende 

 
 
 



41 
 

luistergenot. In ’n e-pos-onderhoud met die kinderliedkomponis dr. Rykie Pienaar stel 

sy dit so:  

Die volgende verskil in resepsie val my op: wanneer kinders liedere sing, 

spreek dit op ’n besondere wyse tot kinderluisteraars en gee hulle die 

vrymoedigheid en begeerte om ook te sing. By ouer luisteraars wek dit eerder 

deernis en emosionele reaksie – begrip vir die beperkings van kinderstemme, 

waardering vir oulikheid en grappigheid.   

Die tegnologie van 2011 maak dit moontlik vir kinders om met oorfone na hulle eie 

musiek te luister, maar weens latere gehoorprobleme word dit nie aanbeveel op ’n te 

jong stadium nie. Indien ouers kindermusiek wat deur kinderkunstenaars gesing word, 

aankoop, sal hulle noodgedwonge op sekere tye daarna moet luister.  

Nieumodiese vooroordele en die elektroniese manipulering van musiek het die klavier 

en die voorsanger vervang. In 2011 leer kinders hoofsaaklik Afrikaanse liedjies ken 

deur middel van CD’s. Volwassenes wat CD’s aankoop, is dit eens dat kinders van      

lewendige liedjies hou. Die resepsie van liedere op ’n CD met nuwerwetse elektroniese 

begeleiding is baie gunstiger as dié met klavierbegeleiding. Baie liedjies met goeie 

melodieë raak ongelukkig vergete omdat die idioom waarin dit destyds opgeneem is nie 

meer nuwerwets genoeg klink nie.  

Omdat Anna Rudolph se kinderliedjies as prototipe van Afrikaanse kinderliedere 

gebruik is in hierdie studie en vandag se kinders dit nie meer ken nie, is onderhoude 

met volwassenes gevoer om die resepsie daarvan en ook van ander Afrikaanse 

kinderliedjies deur kinders te bepaal. Hierdie volwassenes het met Rudolph se liedjies 

grootgeword. Baie van die respondente werk ook daagliks met kinders en is 

musiekkenners. Die respondente kon op grond van hul eie ervaringe as kleuters en deur 

hulle eie kinders en kleinkinders dop te hou die volgende resepsies formuleer:  

 Kinders is altyd entoesiasties oor die eerste liedjies wat hulle aanleer. Hierdie 

liedjies is gewoonlik in die moedertaal en die keuse daarvan is afhanklik van die 

volwassene se geheue van sy eie kinderliedjies uit sy kinderjare.  

 Kinders is opgewonde om oor herkenbare dinge te sing (byvoorbeeld Môre 

juffrou, môre klas van Anna Rudolph).   

 Kinders kan nie alle liedjies as suksesvolle nasingmateriaal benut nie. So 

byvoorbeeld is die meeste van Betty Misheiker se liedjies (byvoorbeeld 

 
 
 



42 
 

Eensame krokodil en Loekoe die leeutjie) heerlike luistermateriaal, maar min 

daarvan kan korrek geïntoneer word deur kinders.  

 Kinders hou van liedjies met lewendige ritmes, maar raak ―deurmekaar‖ indien 

daar ’n te harde polsslag is.  

 Kinders hou daarvan om die woorde van liedjies duidelik te kan hoor.    

 Kinders wil nie na liedjies luister wat gesing word deur ’n stem wat te veel na ’n 

opera-stem klink nie (byvoorbeeld Twee klein voëltjies van Betty Misheiker 

gesing deur Doris Brash). 

 Kinders geniet CD’s wat deur kinders gesing word meer as dié wat deur 

volwassenes gesing word. Dit is nie moontlik vir ’n volwassene om soos ’n kind 

te sing nie en kinderliedjies wat deur grootmense gesing word, kan die 

boodskap aan kinders deurgee dat net grootmense die liedjie kan sing. (Soms is 

dit juis die geval omdat die liedere melodies te moeilik is.) Indien ’n volwassene 

sing, ervaar die kind dat daar vír hom gesing word en nie sáám met hom nie. 

Die belewenis van ’n neerbuigende grootmenshouding kan plaasvind: Die kind 

beleef dat hy nie goed genoeg is om self te sing nie en daarom moet stilbly en 

luister. Deur kinderstemme te gebruik kan kinders makliker identifiseer met die 

liedjie en ervaar dat die sing daarvan binne hulle eie vermoë is.  

 Kinders verstaan liedjies met eenvoudige herkenbare emosies soos vreugde en 

hartseer. Wanneer klein kindertjies liedere sing met volwasse temas van liefde 

waarvan hulle geen begrip het nie, word dit dikwels deur volwassenes 

gemotiveer as verdienstelik omdat nabootsing van bekende musiek-sterre 

plaasvind. Tydens ’n kunswedstryd in 2010 het die navorser (wat as beoordelaar 

opgetree het) vir ’n dogtertjie (9 jaar oud) wat ’n liefdeslied gesing het, gevra of 

sy weet wat die lied beteken. Sy was duidelik verbaas oor die vraag. Vir haar 

was dit onnodig om die lied te verstaan, solank sy ’n spieëlbeeld van ’n bekende 

popster kan wees. Agterna is bevestig dat die lied die ma se keuse was.      

 Kinders sing ―musiek vir musiek‖ en geniet dit en soek nie ’n dieper waarde 

(godsdienstig, kultureel of opvoedkundig) daarin nie.      

 Kinders hou van byklanke en nonsensrympies in liedjies (byvoorbeeld Oupa ry 

in sy ou ford van Anna Rudolph en Die dapper muis van Betty Misheiker) en 

probeer dit naboots. 
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 Kinders hou meer van liedjies as hulle dit met ’n positiewe gebeurtenis kan 

assosieer. Een respondent se kleinkind wil aanmekaar Skoppelmaai van Anna 

Rudolph sing, omdat die ouma dit altyd sing wanneer sy haar kleinkind op die 

swaai stoot.         

Daar bestaan ’n tendens om die keuse van liedere en kunstenaars van kinder-CD’s te 

laat voorskryf deur die volwasse Afrikaansspreker se goeie resepsie, omdat hulle die 

aankopers daarvan is. So sal ’n CD met die gewilde volwasse sangeres Carike 

Keuzenkamp (wat baie kinderliedjies sing) as kunstenaar waarskynlik ’n beter 

finansiële belegging vir ’n musiekmaatskappy wees as ’n CD met onbekende 

kinderkunstenaars. Die gunstige resepsie van ouers is meestal gerig op die kunstenaar 

en nie op die kwaliteit en kindertoepaslikheid van die liedjies nie. Menigmaal is die 

lirieke van sulke liedjies vir kinders bedoel, maar nie die melodielyn nie. Kinders 

resepteer hierdie liedjies as genotvolle luistermateriaal. Vir die vestiging van ’n 

stimulerende sangkultuur onder jong kinders is dit noodsaaklik dat hulle die liedjies 

ook moet kan sing.  
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3 Produksie van ’n nuwe CD en bladmusiek met Anna Rudolph se 

kinderliedere 

3.1 Die karige gebruik van die Afrikaanse kinderliedere van Anna Rudolph  

Anna Rudolph se liedjies word vandag min gesing deur die Afrikaanse jeug. Min 

Afrikaanse laerskoolkinders ken dit en nog minder dra kennis van Anna Rudolph as 

komponis. Liedjies verdwyn in die agtergrond om meer as een rede, maar indien die 

liedjies nie meer in gedrukte vorm beskikbaar is nie, bestaan daar ’n groot moontlikheid 

dat dit in onbruik kan verval. Volgens Bothma (1986:93) was daar tien jaar ná die 

uitreik van die eerste uitgawe van die FAK in 1937 ’n sterk pleidooi om die liedere in 

sakpasformaat uit te gee, omdat die liedjies nie gesing word nie. Die beskikbaarheid 

van die liedjies in boekvorm is as direk eweredig beskou tot die gebruik en sing 

daarvan. Die gevolgtrekking is gemaak dat die volk nie sing nie, omdat die FAK-

Sangbundel ’n te duur, groot, swaar boek was wat nie vir almal bekombaar was nie.  

Tans (2011) sal die beskikbaarheid van Afrikaanse kinderliedere in CD-formaat ’n baie 

belangriker rol speel as ’n musiekbundel, omdat baie onderwysers nie meer oor die 

vaardighede beskik om kinders te leer sing of te begelei nie. Musiekopvoeding as ’n 

aparte skoolvak is vandag (2011) vervang met kunste-opvoeding wat uit vier 

komponente (kuns, musiek, dans en drama) bestaan. Voorheen is onderwysers wat kon 

sing en klavierspeel in musiekopvoeding-poste aangestel, maar vandag (2011) is die 

kunste-onderwyser nie meer noodwendig musiekgeletterd nie. In die 1970’s het baie 

kinders klavierles geneem en ’n groot aantal Afrikaanssprekende gesinne het ’n klavier 

in die huis gehad. Hierdie toedrag van sake het heeltemal verander. Elke huis het 

vandag beslis ’n TV en CD-speler, maar min het klaviere.   

Bothma (1986:111) vermeld ook dat nuwe vreemde liedjies bekende volksmusiek tot 

die agtergrond kan verdring. Sy gaan voort deur te verwys na die buitengewone FAK-

kongres oor Afrikaanse Volksmusiek in 1957 waartydens prof. Con de Villiers in sy 

referaat verduidelik het dat die oorweldigende stortvloed van musiek uit die buiteland 

vir die Afrikaner so aantreklik geword het dat sy eie vergete geraak het. Hierdie nuwe   

Afrikaanse volwasse popmusiek wat wêreldmusiek naboots, kan in 2011 op talle 

landwye kunstefeeste gehoor word. Volwassenes koop musiek aan volgens hulle eie 

smaak en kinders word daagliks daaraan blootgestel. Hierdie musiek het die plek 
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ingeneem van Afrikaanse ouderdomstoepaslike kinderliedjies soos Rudolph s’n. Die 

TV en radio se hooffokus op musiek vir vermaak (wat heel dikwels kwaliteit moet 

inboet) is besig om goeie musiek toenemend te oorheers.   

’n Ander rede wat aangevoer word vir die feit dat volksliedjies nie meer gesing word 

nie, vind ons by die volksmusiekkenner Bouws (1982:139) wat beweer dat liedjies in 

die agtergrond verdwyn indien die aanleiding daartoe nie meer aktueel is nie. Hy noem 

dat dit veral die geval is met politieke volksliedjies, alhoewel die wysie dikwels 

voortleef met ŉ ander teks. ’n Voorbeeld is Treurlied van ‘n vrou in die Vryheidsoorlog 

van Anna Rudolph. 

Verskeie respondente was van mening dat die jeug van vandag (2011) eenvoudig net 

baie minder sing as voorheen en dat daar ’n paradigmaskuif plaasgevind het van die 

sing van liedere na die luister van liedere. Die afskaffing van musiekopvoeding as 

skoolvak het veroorsaak dat kinders vanaf Graad 3 tot 12 glad nie meer in klasverband 

hoef te sing nie. Hierdie aspek is bespreek in hoofstuk 2.3.3.     

Dit het die navorser ook opgeval dat by die gebrek aan Afrikaanse kindermusiek 

kinders toenemend volwasse liedjies en anderstalige liedjies sing. Hierdie waarneming 

is deur alle respondente bevestig. Daar is eenvoudig net te min musici wat hul toespits 

op die komponering van kinderliedere.  

’n Sterk punt van kritiek wat telkens in die onderhoude na vore gekom het, is die 

mening dat baie van die woorde van Rudolph se Afrikaanse kinderliedjies nie meer in 

pas is met moderne tendense nie en daarom in onbruik verval het. Die veroudering van 

liedjies is in hoofstuk 2.2.2 bespreek. In hierdie studie is Ek sing en dans ’n goeie 

voorbeeld. In strofe 2 van hierdie liedjie word die verouderde woorde ―nooi‖ en ―kooi‖ 

en die eienaam ―Meraai‖ gebruik.             

Die redes vir die karige gebruik van liedere soos deur Bothma, Bouws en die 

respondente aangevoer, is by die motivering van hierdie veldproef deeglik in 

oorweging geneem. Wysigings is by party van Rudolph se liedere aanbeveel en ander 

liedere is bloot weggelaat. 
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 3.2 Doelstellings vir die samestelling van ’n nuwe Anna Rudolph-CD en  

 -bladmusiek 

Na aanleiding van die publikasiedoelstellings van die eerste uitgawe van die FAK-

Volksangbundel in 1937 en besluite geneem na afloop van die FAK-kongres oor 

Afrikaanse Volksmusiek in 1957 soos verkry uit Bothma (1986:75,118) wil die 

navorser die volgende doelwitte daarstel: 

 Dat die Anna Rudolph-liedjies op CD tot spontane, suiwer, kindersang mag 

bydra; 

 Dat die beskikbaarstelling van die bladmusiek dit moontlik sal maak om meer 

van die Anna Rudolph-liedjies in koorverband in laerskole te sing;  

 Dat hierdie CD sal help om die gevoel van samehorigheid onder Afrikaanse 

taalgebruikers te versterk;  

 Dat Afrikaanssprekers in die toekoms in kleuter- en laerskole meer van hulle  

eie liedere, spesifiek dié van Anna Rudolph, sal gebruik en dat oor die 

algemeen veel meer in die ouerhuis (saam met die CD) en met ’n opgewekter 

sanglus gesing sal word;  

 Dat die bladmusiek kinders sal motiveer om die liedjies op die klavier te leer 

speel wat hulle reeds saam met die CD sing;  

 Dat nuutgekomponeerde Afrikaanse kindermusiek soos dié van Anna 

Rudolph tesame met Afrikaanssprekers se eie volksmusiek die natuurlike 

grondslag sal wees waarop Afrikaanssprekende kinders se musiekkennis en 

smaak ontwikkel;  

 Dat Afrikaanse kinders moet kennis neem van hulle musikale erfenis deur die 

bekendstelling van Rudolph se kinderliedjies wat lank reeds bestaan; en 

 Dat Anna Rudolph erken sal word om haar bydrae tot Afrikaanse 

kinderliedere.  

3.3 Beplanningsverslag 

Die beplanning en algehele verantwoordelikheid vir die sukses en die 

lewensvatbaarheid van die veldproef (Hofstee: ―field experiment‖) asook die 

interpretasie daarvan berus by die samesteller. Elke besonderheid van die veldproef is 

deur die samesteller bepaal. Deur middel van deurlopende skakeling met die vier 
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kinders van Anna Rudolph was dit moontlik om ook die sentimente en voorkeure van 

die familie, wat as jong kinders die kunstenaars van hierdie musiek was, vas te vang. 

3.3.1 Musiekpublikasieregte 

Tydens die eerste ontmoeting met dr. Lize Rudolph-Stroebel het dit duidelik geblyk dat 

die verkryging van publikasieregte vir die saamstel van ŉ nuwe kindermusiek-CD uit 

Anna Rudolph se repertoire nie ŉ probleem sou wees nie. Die voorstel het byval gevind 

by al vier kinders van Anna Rudolph aan wie die regte behoort. Mondelinge 

toestemming is aan die navorser verleen om as die samesteller op te tree, met die 

voorbehoud dat die keuse van liedjies saam met die Rudolph-kinders sou plaasvind.  

Die ooreenkoms is in goedertrou gesluit met geen geskrewe dokumentasie nie. Die 

afwesigheid van ŉ formele kontrak is gerugsteun deur die nie-winsgewende aard (vir 

die samesteller) van die projek en ŉ merkwaardige harmonie tussen die navorser en die 

Rudolph-kinders. Die nodigheid om by SAMRO (Suid-Afrikaanse Musiekregte 

Organisasie) aansoek te doen om die dupliseringsregte van die bladmusiek is deur die 

Rudolph-kinders uitgeskakel, deur hul persoonlike kontak met SAMRO en hulle 

entoesiastiese instemming tot die projek. Aangesien die CD-produksieregte en 

meesterkopieë aan Gallo (ŉ musiekplatemaatskappy) behoort, is Next Music (die 

Afrikaanse filiaal van Gallo) die enigste maatskappy wat die heropnames mag maak. 

Die platemaatskappy, as die houer van die produksieregte, is verantwoordelik vir die 

oorbetaling van tantieme aan die Rudolph-kinders. Met die toestemming van die 

Rudolph-kinders kon die navorser ’n drukkery van eie keuse gebruik vir die druk van 

die ooreenstemmende bladmusiek. 

3.3.2 Finansiering 

Verskeie vergaderings is met die platemaatskappy en met die drukkery gehou. 

Skriftelike kwotasies met spertye vir voltooiing is voorsien, waarna die aanvaarding 

daarvan, deur die samesteller, per e-pos bevestig is. Geen deposito’s is vooruit betaal 

nie, weereens as gevolg van ’n haas ongekende gemaklikheid en wedersydse vertroue  

by beide partye. Die kwotasies het die produksie van 1000 CD’s en 1000 

bladmusiekboeke behels, waarna verdere bestellings geplaas kan word. Geen eksterne  

befondsing, deur middel van skriftelike borg- en beursaansoeke aan verskeie instansies, 
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kon realiseer nie en die navorser het self die rekening vereffen met die ontvangs van die 

musiekstel. Die koste is gedelg met die verkope van die produk.  

3.3.3 Selektering van geskikte kinderliedere vir die nuwe CD en bladmusiek  

Slegs ’n uitgesoekte versameling Afrikaanse kinderliedere van Anna Rudolph is 

gebruik vir die samestelling van die nuwe musiekstel.  

Die seleksie het plaasgevind op grond van jare se gewildheid, bepaal volgens die 

Rudolph-kinders en die navorser. Die vertrekpunt vir die aanvanklike keuses het berus 

op die opinies van volwassenes wat in hul kinderjare die kunstenaars was wat die 

liedjies gesing het vir die opnames. Die teikenmark van die CD en bladmusiek is 

kinders in kleuterskole en laerskole tussen die ouderdom van vier en twaalf jaar. Die 

volgorde is hoofsaaklik bepaal deur die moeilikheidsgraad, met ’n afwisseling tussen 

bekende en minder bekende liedjies, sodat die CD interessant bly. Ter afsluiting is die 

vier Kersfeesliedere laaste op die CD geplaas. Liedjies met stokou spreektaal 

(Jodellied), vergange kultuur (Jongmanstem) en argaïese patriotiese woorde 

(Republikeinse marslied) is van die begin af uitgeskakel.  

3.3.4 Titel van die CD en bladmusiek 

Anna Rudolph het tydens haar lewe ’n hele paar uitsprake wat kenmerkend van haar 

lewensfilosofie was, gemaak. Een daarvan was ―Singende kinders is gelukkige 

kinders‖. Hierdie bekende stelling van haar is gebruik vir die titel van die nuwe Anna 

Rudolph-musiekstel wat in 2011 deur die navorser vrygestel is. 

3.3.5 Ontwerp van die omslag en buiteblad  

Die omslae van alle plate wat deur Anna Rudolph in die jare 1963 tot 1995 vrygestel is, 

is met groot sorg bestudeer. ’n Prominente tema wat deur al haar komposisies 

weerspieël is en wat ook haar lewensideologie gekenmerk het, was entoesiasme, 

humor, ’n optimistiese lewensuitkyk en die gebruik van helder kleure. Sy het, in haar 

eie woorde, gehou van ―mooi prentjies‖ en het ’n afkeur gehad aan onrealistiese 

karikature van diere en mense. Met hierdie noodsaaklike inligting in gedagte, is ’n 

kunstenaar geraadpleeg om vrolike, singende poppies te ontwerp vir die omslag van die 

CD en bladmusiek. ’n Kunsonderwyser wat op die navorser se tuisdorp Bethal 
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(Mpumalanga) woon, me Christa Myburgh, het die ontwerp van die omslag en 

buiteblad gedoen.     

3.3.6 Voorwoord vir die CD en vir die bladmusiek  

Die volgende voorwoorde en kort lewensgeskiedenis is deur die navorser geskryf vir 

die nuwe CD en bladmusiek (Liebenberg 2011). Enkele wysigings is aangebring soos 

in hoofstuk 1.6 verduidelik.    

Lewenskets van Anna Rudolph  

Anna Lemmer Badenhorst Swart (Rudolph) is op 9 April 1924 in 

Potchefstroom gebore. In 1944 kwalifiseer sy as onderwyseres aan die 

Pretoriase Onderwyskollege en in 1945 trou sy met die Afrikaanse dosent, 

skrywer en digter Coenie Rudolph.  

As kind het sy klavieronderrig ontvang, maar haar talente was nie net tot 

musiek beperk nie. In 1952 begin sy ook sangles neem en verwerf spoedig 

bekendheid as solosanger in Pretoria se sosiale kringe. Sy was ook lid van 

Helena Strauss se gesogte Cantare Sanggroep.  

Aan Anna Rudolph se talente, kreatiwiteit en ondernemingsgees was daar net 

geen einde nie. Sy het ook geskilder en ŉ paar kosbare bydraes tot die 

Afrikaanse letterkunde gemaak. Sy het haar veral toegelê op kinderstories, 

kortverhale, novelles soos ‘n Nooi vir Koelspruit en toneelstukke soos Ouma 

se dinge en Bye om‘n aster. Vir laasgenoemde het sy ŉ spesiale toekenning 

van die Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap ontvang. Sy en haar 

man, Coenie, het ook saam gesorg dat ŉ hele paar libretto’s van Afrikaanse 

operettes soos Lodilla, Skrikkeljanie, Die silwer sambreeltjie, Boomvolkies en 

vele ander die lig gesien het. 

Vir haar pragtige kinderliedjies sal sy nog baie lank onthou word. Die 

opnames wat daarvan gemaak is, is uniek in die sin dat sy haar man en vier 

kinders, Ina, Lize, Annarie en Kobus (toe slegs vier jaar oud), daarvoor 

ingespan het. Anna Rudolph het geglo dat ’n singende kind ’n gelukkige kind 

is en sy het geweet dat elke kind die potensiaal het om te kan sing.  

Sy is op 2 September 1995 op die ouderdom van 71 jaar oorlede.  

’n Dankieboodskap 

Met die uitreik van hierdie bundel wil ek in die ―Anna Rudolph-visie‖ deel, 

om musiekgeletterdheid en suiwerheid van kindersang met 

klavierbegeleiding te bevorder. Hierdie liedjies is met groot sorg gekies uit 

die oorspronklike Volksangbundel van Anna Rudolph. Die klavier- 

begeleidings kan maklik bemeester word en is so geskryf dat selfs die 

kleinste jong pianis die wysie met die regterhand kan uittokkel. 

 
 
 



50 
 

Baie dankie aan Christa Myburgh vir die kunswerk van die voorblad, dr. Lize 

Rudolph-Stroebel vir heelhartige ondersteuning, en Johan (my man) vir baie 

geduld en liefde.  

Kom deel saam met my in die vreugde van Anna Rudolph se pragtige 

Afrikaanse kindermusiekkultuurerfenis. 

Voorwoord van die CD 

Afrikaanse kindermusiek lê my baie na aan die hart en Anna Rudolph het my 

die belangrikheid van ouderdomstoepaslike melodieë en korrekte toonhoogte 

geleer. In haar liedjies vind ek die lewenslessies en pret waaraan elke kind in 

ons land blootgestel behoort te word. Dit is vir my ŉ voorreg om hierdie 

kosbare Afrikaanse musiekkultuurskat beskikbaar te stel. Dankie aan Christa 

Myburgh vir haar pragtige kunswerk, dr. Lize Rudolph-Stroebel vir baie 

ondersteuning en my man, Johan, vir al sy liefde en geduld.  

 

3.3.7 Finale proeflees en proefluister 

Die navorser, as samesteller, het die musiekboek ŉ paar maal geproeflees en 

veranderinge aangebring ten opsigte van duidelike drukwerk en volgorde van liedjies, 

sodat alle spasies op die bladsy ten volle benut word. Anna Rudolph se begeleidings is 

slegs vir klavier gekomponeer en met die toestemming van haar kinders is eenvoudige 

kitaardrukke bygevoeg. Die inhoudsopgawe is so saamgestel dat daar ŉ duidelike 

verwysing na die ooreenstemmende snitte op die CD verskyn. Die eerste druk in 

Januarie 2011 het 640 boeke ingesluit en reeds met die tweede druk in Junie 2011 is 

daar verbeter op die kwaliteit van die buiteblad en is ’n enkele regstelling gemaak.  

Die CD se finale kopie vir goedkeuring, voordat produksie kon begin, is ook deur die 

navorser behartig. Regstellings is aangebring ten opsigte van die volume van sekere 

snitte. Elektroniese klankaanpassings is gedoen by die Kersliedere waarvan die 

opnames slegs in plaatformaat beskikbaar was. Verstellings soos die verwydering van 

krapmerke en die elektroniese wysiging van ’n outydse klavierklank en ’n dreunende 

bas is gedoen. In een uiterste geval moes ’n liedjie heeltemal uitgelaat word, omdat dit 

te veel beskadig was. Met die eerste produksie in Januarie 2011 is 3000 CD’s deur Next 

Music vervaardig, waarvan die navorser 1000 persoonlik aangekoop het vir 

verspreiding. ’n Verdere 500 is in September 2011 aangekoop.   
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3.4 Die evaluering van 45 kinderliedere van Anna Rudolph soos opgeneem in die 

CD en bladmusiek Singende kinders is gelukkige kinders 

3.4.1 Kinderliedere  

Kinderliedere moet presies dit wees wat die woord impliseer, naamlik liedjies geskik 

vir kinders. Die Suid-Afrikaanse onderwysstruktuur van laer- en hoërskole skep ’n 

outomatiese skeiding tussen kinders jonger as 12 en ouer as 12. Daar is wel ’n groep 

van 13- en 14-jariges wat ook in laerskole teenwoordig is. Hierdie groep kan baie keer 

nie meer as kinders beskou word nie, as gevolg van die vroeë oorgang van pre-

adolessente na adolessente. Nye (1979:97) verduidelik die eenvoudige musiekstyl van 

kinderliedere op die volgende manier: 

Young children like songs that are simple, direct and repetitious, and having 

subject matter with which they are familiar. [...] Nonsense and humorous 

songs hold high appeal. A good song will possess some of the following 

criteria: appropriate range, usually short, a clear pulse and distinct rhythm, 

a simple, easy-to-sing melody, repetition and/or echo parts, dialogue 

(question and answer), understandable content and elements that help 

children learn music concepts. Other attributes include the text being worthy 

and easy to sing, the text and music agreeing in mood, and the fact that other 

children and the teacher have liked the song. 

Dit het die navorser opgeval hoe min resente navorsing daar oor die kriteria vir 

kinderliedere gedoen is. Die meer onlangse bronne beskou kinders se belewenis van 

musiek as ’n veel meer eietydse onderwerp. Baie navorsing is op die gebied van kinders 

en selfs babas se musiekbelewenis gedoen, maar weinig oor kwaliteit-kinderliedere. 

Met bekende musiekopvoedkundiges soos McLachlan (1978:9), Nye (1979:97), Cass-

Beggs (1986:37) en Haines en Gerber (1992:108) se waardevolle riglyne vir goeie 

kinderliedere as kriteria, is die inhoud van die nuwe Anna Rudolph-CD en -bladmusiek 

op ’n agtpuntskaal geëvalueer. 

In die bespreking wat hierna volg, is die titels en bladmusiek van die liedere 

onveranderd gebruik soos wat dit in Anna Rudolph se oorspronklike bundels gedruk is. 

Die woordkeuse van die lirieke is met die oog op die hergebruik in 2011 beoordeel en   

aanbevelings is daarvolgens gedoen. In een geval (Die Koerantverkopertjie) is ’n 

verandering aangebring. Die ouderdomsaanduiding soos wat die navorser dit self 

bygevoeg het, is meestal op die lirieke van toepassing, maar in sommige gevalle is die 
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moeilikheidsgraad van die melodielyn van so ’n aard dat jonger kinders dit moeilik 

korrek sal kan intoneer. Die lirieke is in hierdie gevalle ook toepaslik vir jonger 

kinders, maar as gevolg van die ingewikkelde melodielyn is daar aanbeveel dat ouer 

kinders die liedjie liewer moet sing. 

3.4.2 Die agt kriteria  

3.4.2.1 Lengte en vorm 

Die liedjie mag kort wees of in strofes verdeel wees met ’n refrein en mag baie 

herhalings (liriekgewys en/of melodies) bevat.   

3.4.2.2 Stemomvang 

Die stemomvang moet binne die natuurlike stemomvang van die kind lê. Volgens 

McLachlan (1978:9) intoneer baie kinders swak omdat die stemomvang van die lied 

groter is as die natuurlike stemomvang van die kind. Melodiese lyne moet verkieslik 

tussen dꞌ tot eꞌꞌ bly. As gevolg van moderne tendense (hoofstuk 2.2.2) in sang sal jong 

kinders van vandag (2011) ook b-mol, b en middel-C wil sing, maar die navorser is van 

mening dat die intonering daarvan vir sommige kinders moeilik kan wees. McLachlan 

gee die volgende verduideliking: 

Dit is musikaal-opvoedkundig baie beter dat die beginner ’n eenvoudige 

liedjie suiwer intoneer as dat hy ’n meer ambisieuse lied onsuiwer sing. 

Voorskoolse kleuters behoort met twee-, drie- en viertoonliedjies te begin en 

vir die ouderdom 5-7 jaar is ’n omvang van vyf tot agt tone die beste; eers 

daarna behoort ’n omvang van nege en moontlik tien tone aangedurf te word. 

3.4.2.3 Melodielyn 

Die melodielyn moet genotvol en eenvoudig wees, gebaseer op ’n duidelike ritme en 

trapsgewyse intervalle en behoort ook sonder begeleiding gemaklik gesing te kan word.  

Cass-Beggs (1986:37) verduidelik dit soos volg:   

They should be short and simple and have an interesting rhythm or pattern, a 

balanced shape and an attractive melody. By an attractive melody I mean a 

pleasant curving line and has some distinctive character.  
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McLachlan (1978:10) stel die begrip van ’n eenvoudige melodiese lyn baie meer 

tegnies deur te verwys na spesifieke komplekse melodiese konsepte wat nie in 

kindermusiek moet voorkom nie: 

Lang gehoue tone, vinnige melisme, ingevoegde toevallige tekens en 

modulasie is ongewens. Eenderse of naverwante melodiese frases is feitlik 

noodsaaklik. Vinnige melismas, selfs in eenvoudige melodiese frases, 

veroorsaak onsuiwer intonasie omdat die melismas eise stel ten opsigte van 

stembuigbaarheid wat die jong kinderstem nie kan nakom nie. 

3.4.2.4 Skandering van liriek en musiek 

Die natuurlike spraakritme van rympies en stories (wat as lirieke gebruik word) moet 

ooreenstem met die ritmiese skandering van die melodie. Woord-aksente moet 

ooreenkomstige musikale (ritmiese) spronge uitgebeeld. Haines en Gerber (1992:108) 

verduidelik die kriteria van kinderliedjies breedvoerig en verwys soos volg na hierdie 

noodsaaklike ooreenkoms tussen liriek en musiek in kinderliedere:    

It [the song] must have a close relationship between the words and the 

melody. The meaning of the words should be reflected in the style of the 

music. The phrasing of the words and the melody line should coincide. The 

words and the melody fit together like a hand in a glove.   

3.4.2.5 Lirieke 

Die lirieke van kinderliedjies moet tot die kind spreek. McLachlan (1978:11) spreek 

hom sterk uit teen gemaakte kinderlikheid en ―liefiese sentimentaliteit‖. Volgens hom 

is gemaaktheid nie eie aan volksliedjies nie en daarom pas dit ook nie by kindermusiek 

nie. Herhalings, woorde wat rym en onsinrympies wat deel uitmaak van ’n kinderliedjie 

verskaf groot pret en is uiters geslaagd. Die inhoud van die teks kan volgens Haines en 

Gerber (1992:108) nuwe inligting verskaf of op die bekende konsentreer. Dit mag ook 

dien as gedagte- en verbeeldingstimulasie of loutere onsin wees.   

3.4.2.6 Tempo- en vertolking-aanduidings 

Volgens die respondente moet die tempo van ’n kinderlied nooit te stadig wees nie. 

Kinderliedjies moet opgewek en flink gesing word en kinders moet die karakter van die 

liedjie kan verstaan.  
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3.4.2.7 Taalsuiwerheid 

Die beklemtoning van moedertaalsang word nie noodwendig deur al bogenoemde 

skrywers bespreek nie, maar beskou in die lig van die doelwitte van die veldproef en 

die huidige (2011) stand van taal in Suid-Afrika, sal die navorser beslis die aktuele 

kwessie van taalsuiwerheid as ’n sesde riglyn wil byvoeg. Kinders is goed vertroud met 

die snel ontwikkelende tegnologie, en swak vertaalde liedjies en verarmde taalgebruik 

word dikwels aangetref. ’n Goeie kinderlied moet myns insiens suiwer taal (in hierdie 

geval Afrikaans) voorstaan. 

3.4.2.8 Harmonisasie 

Tydens die byvoeging van die navorser se eie kitaardrukke moes ’n harmoniese 

ontleding van die kinderliedjies van Anna Rudolph noodwendig gedoen word. Die 

keuse van oorwegend primêre harmonieë het as agtste kriterium van ’n kinderliedjie na 

vore gekom. Ter wille van melodiese eenvoud by kinderliedere moet sekondêre 

akkoorde slegs by uitsondering (soos karakteruitbeelding en klanknabootsing) ingesluit 

word. Die stemming van ’n liedjie kan beter oorgedra word deur spesifieke woorde van 

’n frase in die liriek te beklemtoon met die toeligting van sekondêre akkoorde.  

3.4.3 Die evaluering van die liedjies volgens die agt kriteria   

Vissie (Singende kinders is gelukkige kinders, p. 1) 

Lengte: 8 mate; omvang: 5 note; melodielyn is genotvol en eenvoudig; die karakter van 

’n roepliedjie is stewig gegrond in die bekende mi-so roeptoon; kindertoepaslike teks 

(5-7 jaar); tempo is gepas, ―soetvloeiend, in ’n matige tempo‖; suiwer taalgebruik; 

tonika- en dominantharmonisasie. 

Punt toegeken: 8/8. 

My hondjie (p. 2)  

Lengte: 20 mate; omvang: 6 note; melodielyn is genotvol en eenvoudig; die 

intervalsprong van ’n vyfde tussen die herhaalde note in maat 17-20 beklemtoon die 

skielike uitroepe wat in die teks voorkom; kindertoepaslike teks (5-7 jaar); tempo is 
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gepas, ―strelend, paaiend en ietwat langsaam‖; suiwer taalgebruik; die 

smeking/moedeloosheid word duidelik gehoor deur die gebruik van ŉ mineur akkoord 

vir die voorlaaste noot in maat 20.  

Punt toegeken: 8/8. 

Die Musiekles (p. 3)  

Lengte: 24 mate; omvang: 8 note; melodielyn is genotvol en eenvoudig; trapsgewyse 

melodiese lyn boots die tema van vingeroefeninge uitstekend na; kindertoepaslike teks 

(5-7 jaar); tempo is gepas, ―eenvoudig, op ’n loopgang‖; suiwer taalgebruik met 

gemaklike eindrym; uitstekende karakteruitbeelding vind plaas deur die gebruik van ŉ 

modulasie na die dominant majeur wanneer die teks verwys na volwasse klavierspel en 

die moeilikheidsgraad weerspieël word in groter spronge.  

Punt toegeken: 8/8. 

Anna-kapat (p. 11) 

Lengte: 16 mate; omvang: 7 note; melodielyn is genotvol en eenvoudig; liriek en 

musiek kom ooreen; kindertoepaslike teks vir dogtertjies (5-7 jaar); tempo is gepas, 

―met fynheid, op ’n loopgang‖; suiwer taalgebruik; primêre akkoordprogressie.  

Punt toegeken: 8/8. 

Die koei (p. 1)  

Lengte: 8 mate; omvang: 7 note; melodielyn is genotvol en eenvoudig; treffende 

karakteruitbeelding deur die gebruik van langer note en die afwaartse sprong van do na 

so vir die nabootsing van die geluid van die koei, maar die melisma in maat 4 is 

onvanpas en die herhaling van die b-mol kan weggelaat word; kindertoepaslike teks (5-

7 jaar); tempo is gepas, ―soetvloeiend, in ’n matige tempo‖; suiwer taalgebruik; tonika- 

en dominantharmonisasie.  

Punt toegeken: 7/8. 

Ná die redigering kan hierdie liedjie ’n punt van 8/8 ontvang. 
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Briefies (p. 4)  

Lengte: 8 mate; omvang: 5 note; melodielyn is genotvol en eenvoudig; die praatstyl van 

’n kind word goed uitgebeeld deur deurlopende kwartnote; kindertoepaslike teks (5-7 

jaar); tempo is gepas, ―rustig, met warmte‖; die gebruik van die dubbele ―nie‖ is 

afwesig en daarom kan strofe 3 en 4 eerder weggelaat word; primêre 

akkoordprogressie.   

Punt toegeken: 7/8. 

Ná redigering kan hierdie liedjie ’n punt van 8/8 ontvang.  

  

Ons tel (p. 5) 

Lengte: 8 mate; omvang: 5 note; melodielyn is genotvol en eenvoudig; die dalende 

melodiese lyn werk uitstekend saam met die spraakritme van optelsomme, maar die 

twee oorgebinde agstenote in maat 6 kom gedwonge voor en kon eerder met twee 

kwartnote vervang gewees het; kindertoepaslike teks (5-7 jaar); tempo is gepas, ―vrolik 

en ritmies‖; die uitlaat van strofe 2 word aanbeveel, aangesien die woord ―keer‖ in maat 

5 ontbreek en die betekenis vir kinders verwarrend kan wees; primêre 

akkoordprogressie.  

Punt toegeken: 6/8. 

Ná die redigering kan hierdie liedjie ’n punt van 8/8 ontvang. 

 

Hier’s ons weer (p. 6)  

Lengte: 8 mate; omvang: 5 note; melodielyn is genotvol en eenvoudig; musiek en liriek 

kom ooreen; kindertoepaslike teks (5-7 jaar); tempo is gepas’ ―vrolik, in ’n matige 

tempo‖; suiwer taalgebruik; tonika- en dominantharmonisasie.   

Punt toegeken: 8/8. 
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My perd (p. 32) 

Lengte: 20 mate; omvang: 8 note; melodielyn is genotvol en bevat baie spronge; 

musiek en liriek kom ooreen en die galopritme van ’n perd word duidelik in die 

linkerhand nageboots; kindertoepaslike teks (8-10 jaar); tempo is gepas, ―opgeruimd, 

op ’n loopgang‖; suiwer taalgebruik; ’n toepaslike kort modulasie na die dominant 

majeur om terug te keer na die A-seksie.  

Punt toegeken: 7/8.   

My Pappa, my Mamma (p. 6)  

Lengte: 8 mate; omvang: 5 note; melodielyn is genotvol en eenvoudig; die opmaat is 

die eerste aanduiding dat die skandering hier perfek toegepas is, al die belangrike 

selfstandige en byvoeglike naamwoorde val op die eerste pols van ŉ maat, terwyl die 

lidwoorde en bywoorde op korter note en swakker polse geplaas is; kindertoepaslike 

teks (5-7 jaar); tempo is gepas, ―opgeruimd, maar nie te vinnig nie‖; suiwer taalgebruik; 

tonika- en dominantharmonisasie.  

Punt toegeken: 8/8. 

Die Voëltjie (p. 29)  

Lengte: 16 mate; omvang: 8 note; melodielyn is genotvol en eenvoudig; die roep van ’n 

voëltjie word musikaal goed uitgebeeld deur die herhalende agstenote vanaf maat 8; 

kindertoepaslike teks (6-10 jaar); tempo is gepas, ―lig en vrolik, teen ’n gemaklike 

spoed‖; taalgebruik is suiwer; tonika- en dominantharmonisasie. 

 Punt toegeken: 8/8. 

Wagter, my hond (p. 28)  

Lengte: 22 mate; omvang: 8 note; melodielyn is onrustig met te veel lae spronge teen 

die einde (8-10 jaar); liriek en musiek kom ooreen; kindertoepaslike teks; tempo is 

gepas, ―strelend, paaiend en ietwat langsaam‖; suiwer taalgebruik; primêre 

akkoordprogressie.  

 
 
 



58 
 

Punt toegeken: 6/8. 

Ou Langoor (p. 7)  

Lengte: 24 mate; omvang: 11 note; melodielyn bevat baie spronge en 

gefragmenteerdheid as gevolg van rustekens, wat intonasie-probleme kan skep vir 

onervare sangertjies (8-12 jaar), maar is steeds aangenaam en prettig; die spelerige aard 

en nabootsende donkieklank word pragtig deur die melodiese lyn oorgedra; 

kindertoepaslike teks; tempo is gepas, ―ritmies en spoggerig‖; suiwer taalgebruik; die 

modulasie na die dominant majeur in maat 13-16 is ŉ toepaslike beklemtoning van die 

herhaling in die teks.  

Punt toegeken: 6/8. 

My Katjie (p. 8) 

Lengte: 16 mate; omvang: 8 note; melodielyn is genotvol en eenvoudig; die gebruik 

van halfnote by die klanknabootsing van die katjie-geluide in teenstelling met die 

kwartnote van die res van die liedjie is treffend; kindertoepaslike teks (5-7 jaar); tempo 

is gepas’ ―soetvloeiend in ’n matige tempo‖; suiwer taalgebruik; die mineur akkoorde 

op die ―miau‖ is ’n positiewe bydrae tot die kwaliteit en speelsheid van die liedjie.  

Punt toegeken: 8/8. 

Blommetjie (p. 35)  

Lengte: 8 mate; omvang: 8 note; melodielyn is genotvol en eenvoudig; liriek en musiek 

kom ooreen; kindertoepaslike teks (5-7 jaar); tempo is gepas’ ―soetvloeiend, in ’n 

matige tempo‖; suiwer taalgebruik; primêre akkoordprogressie.  

Punt toegeken: 8/8. 

’n Fraaie pop (p. 35)  

Lengte: 8 mate; omvang: 6 note; melodielyn gebaseer op die bekende kinder-

aanvangstone ―so-so-mi-la-so-mi‖; liriek en musiek kom ooreen; kindertoepaslike teks 
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bedoel vir dogtertjies (5-7 jaar); tempo is gepas, ―eenvoudig in ’n loopgang‖; suiwer 

taalgebruik; tonika- en dominantharmonisasie.  

Punt toegeken: 8/8. 

Die trein (p. 9)  

Lengte: 18 mate; omvang: 8 note; unieke kreatiewe melodielyn wat saam met die 

klavierbegeleiding die karakter van ŉ kunslied weerspieël; die geluid van die wiele van 

ŉ trein word met gepaste ritmes nageboots en die opeenvolgende intervalle (6de - 4de - 

3de) in mate 1 en 5 en die herhalende 6des in mate 17 en 18 in die regterhandsleutel, 

herinner sterk aan die fluitklank van ’n trein; kindertoepaslike teks (8-12 jaar); tempo is 

gepas, ―vrolik, maar nie te vinnig‖; suiwer taalgebruik; die modulering na die dominant 

majeur versterk die gevoel van ’n trein in beweging.  

Punt toegeken: 8/8. 

Ek sing (p. 36)  

Lengte: 32 mate; omvang: 9 note; melodielyn is langdradig en die vloei daarvan is 

hakkelrig; die lied is meer geskik vir solosang; in mate 1, 5 en 9 is onnodige melismas 

wat met enkel kwartnote vervang kon gewees het; kindertoepaslike teks (10-12 jaar); 

tempo aanduiding van ―vrolik, in ’n marstyd‖ is meer op die eerste seksie van 

toepassing, aangesien die marskarakter ontbreek in die refrein gedeelte; suiwer 

taalgebruik; primêre akkoordprogressie. Hierdie lied moet by die herdruk van die 

bladmusiek uitgelaat word.   

Punt toegeken: 5/8. 

Hierdie lied moet by die herdruk van die bladmusiek weggelaat word. 

 

My fiets (p. 38)  

Lengte: 40 mate; omvang: 9 note; melodielyn is meer geskik vir solosang; liriek en 

musiek kom ooreen en veral die begeleiding lewer ’n waardevolle bydrae tot die 

karakter; kindertoepaslike teks (10-12 jaar); tempo is gepas, ―vrolik, op ’n loopgang‖; 

suiwer taalgebruik; primêre akkoordprogressie.  
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Punt toegeken: 8/8. 

Koekbak (p. 40)  

Lengte: 32 mate; omvang: 9 note; melodielyn is meer geskik vir koorsang; die liriek 

word ondersteun deur die deurlopende kwartnote in die melodie; kindertoepaslike teks 

(10-12 jaar); tempo is gepas, ―ritmies en speels, in ’n matige tempo‖; suiwer 

taalgebruik; primêre akkoordprogressie met ’n toepaslike modulasie na die dominant 

majeur in die B-seksie.  

Punt toegeken: 8/8. 

Vakansie (p. 42)  

Lengte: 32 mate; omvang: 9 note; melodielyn geskik vir koor, met interessante spronge 

wat goeie intonasie vereis; die melisma in die hoofmotief van die liedjie verskaf ŉ 

genotvolle variasie en is gepas, veral in die lig van die vinnige tempo van die lied; 

kindertoepaslike teks (10-12 jaar); tempo is gepas, ―vrolik, in tyd‖; suiwer taalgebruik; 

primêre akkoordprogressies word gebruik met ŉ toepaslike modulasie na die sub-

dominant majeur in maat 9.  

Punt toegeken: 8/8. 

Ek sing en dans (p. 10)  

Lengte: 24 mate: omvang: 7 note: melodielyn is genotvol en eenvoudig; strofe 3 is die 

enigste geskikte strofe waarvan die liriek en musiek bymekaar pas (8-10 jaar); die teks 

van strofe 1 neig na die ―liefiese sentimentaliteit‖ waarteen McLachlan (1987: 10) hom 

sterk uitspreek en moet eerder weggelaat word; tempo is gepas, ―spelerig, in ’n matige 

tempo‖; strofe 2 bevat te veel outydse taalgebruik ( ―nooi‖, ―kooi‖, ―Meraai‖) en moet 

ook eerder weggelaat word;  primêre akkoordprogressie. By toekomstige redigering 

moet die titel aangepas word volgens die inhoud van strofe 3. 

Punt toegeken: 6/8.  

Ná die redigering kan hierdie liedjie ’n punt van 8/8 ontvang. 
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Oefen, Kinders! (p. 20)   

Lengte: 20 mate; omvang: 6 note; melodielyn wat aangryp weens uitroepe en bevele 

wat duidelik in die intervalspronge weerspieël word (8-12 jaar); die twee agstenote in 

mate 10 en 14 sluit nie aan by die spraakritme nie en moet eerder met ’n enkele 

trapsgewyse kwartnoot vervang word; kindertoepaslike teks waarvan die marskarakter 

goed oorgedra word deur die begeleiding; tempo is gepas, ―met geesdrif en lewe‖; 

suiwer taalgebruik; die modulasie na die dominant majeur in die B-seksie laat die 

musiek spontaan terugvloei na die oorspronklike melodie. 

Punt toegeken: 7/8. 

Ná die redigering kan hierdie liedjie ’n punt van 8/8 ontvang.  

 

Ons orkes (p. 25)  

Lengte: 12 mate; omvang: 8 note; die korrekte intonasie van die springerige melodielyn  

tesame met die kanonvorm sal meer ervare sangers vereis (10-12 jaar); in maat 1 en 2 

struikel die spraakritme oor die vinnige melismas (om dit te voorkom kan elke tweede 

pols van maat 1 en 2 met ’n enkel kwartnoot vervang word); kindertoepaslike teks; 

tempo is gepas, ―aangenaam, op streng spoed‖; suiwer taalgebruik; tonika- en 

dominantharmonisasie.   

Punt toegeken: 6/8. 

Ná die redigering kan hierdie liedjie ’n punt van 7/8 ontvang. 

 

Boeke (p. 12)  

Lengte: 32 mate; omvang: 8 note; melodielyn is ingewikkeld en beslis bedoel vir ŉ 

meer ervare solosangertjie (8-12 jaar); die dalende melodielyn van die refrein is 

botsend ten opsigte van die vrees-uitroep in strofe 1: daarteenoor sou ŉ stygende frase 

ŉ beter toonsetting wees, net so ook die lag-nabootsing in strofe 3; kindertoepaslike 

teks; tempo is gepas, ―dramaties, nie te stadig nie‖; suiwer taalgebruik; primêre 

akkoordprogressie.   

Punt toegeken: 5/8. 
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Hierdie lied moet by die herdruk van die bladmusiek weggelaat word.  

 

In die dieretuin (p. 31)  

Lengte: 16 mate; omvang: 8 note; melodielyn is genotvol en eenvoudig; die nabootsing 

van die dieregeluide word goed deur die melodielyn ondersteun; kindertoepaslike teks 

(8-10 jaar); tempo is gepas, ―lewendig met energie‖; suiwer taalgebruik; primêre 

akkoordprogressie.  

Punt toegeken: 8/8. 

Ons ry so lekker rond (p. 14)  

Lengte: 20 mate; omvang: 8 note; melodielyn is genotvol en eenvoudig; liriek en 

musiek kom ooreen; kindertoepaslike teks (5-12 jaar); tempo is gepas, ―vrolik, soos ’n 

mars‖; suiwer taalgebruik; tonika- en dominantharmonisasie.  

Punt toegeken: 8/8.   

Ons Speelgoed (p. 15)  

Lengte: 16 mate; omvang: 8 note; melodielyn is genotvol en eenvoudig; liriek en 

musiek kom ooreen; kindertoepaslike teks (5-7 jaar); tempo is gepas, ―eenvoudig, op ’n 

loopgang‖; suiwer taalgebruik; tonika- en dominantharmonisasie.  

Punt toegeken: 8/8. 

Skoppelmaai (p. 15)  

Lengte: 8 mate; omvang: 5 note: melodielyn is genotvol en eenvoudig; liriek en musiek  

kom ooreen; kindertoepaslike teks (5-7 jaar) teks; tempo is gepas, ―rustig, op ’n 

loopgang‖; die woord ―skoppelmaai‖ verduidelik die swaai-aksie (skop-en-swaai) wat 

uitgevoer word en moet só aan kinders verduidelik word; tonika- en 

dominantharmonisasie.  

Punt toegeken: 8/8. 
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Ons Juffrou (p. 16)  

Lengte: 20 mate: omvang: 8 note; melodielyn is genotvol en eenvoudig; die dialoog 

tussen kinders en juffrou word toepaslik ondersteun met ’n goeie melodielyn in vraag 

en antwoord vorm en die atmosfeer van werk-en-leer word uitgebeeld deur konstante 

kwartnote; kindertoepaslike teks (8-12 jaar); tempo is gepas, ―spelerig, in ’n matige 

tempo‖; suiwer taalgebruik; hoofsaaklik primêre akkoorde word gebruik met ’n mineur 

akkoord vir die treffende uitbeelding van die groet van die juffrou en twee kort 

eenmaatmodulasies na die dominant majeur in mate 11 en 15.  

Punt toegeken: 8/8. 

Oupa se ford (p. 18)  

Lengte: 24 mate; omvang: 8 note; melodielyn is genotvol en eenvoudig; die musikale 

uitbeelding van die geluide van ŉ ou ―Ford‖ skep ’n heerlike humoristiese karakter; 

kindertoepaslike (8-12 jaar) teks; tempo is gepas, ―spelerig, teen ’n gemaklike spoed‖;  

suiwer taalgebruik; die modulasie na die sub-dominant majeur vir die kontrasterende B-

seksie is baie effektief. 

Punt toegeken: 8/8. 

Dorstyd (p. 26)  

Lengte: 24 mate; omvang: 8 note; melodielyn genotvol en eenvoudig; liriek en musiek   

kom ooreen; kindertoepaslike teks (8-12 jaar); tempo is gepas, ―opgewek, teen ’n 

gemaklike spoed‖; suiwer taalgebruik; tonika- en dominantharmonisasie.  

Punt toegeken: 8/8.  

Links, regs (p. 34)  

Lengte: 12 mate; omvang: 8 note; ’n melodielyn met te veel melismas wat intonasie en 

vloei bemoeilik; musiek en liriek kom nie mooi ooreen nie en met die opname van die 

liedjie het Anna Rudolph reeds sommige woorde verander soos die byvoeging van ―ek 

ken‖ in maat 3 en ―so sal ek nooit‖ in maat 9; kindertoepaslike teks (8-10 jaar); tempo 

is gepas, ―vrolik, in marstyd‖; taalgebruik kon beter gewees het, byvoorbeeld die 
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gebruik van ―sypad‖ in maat 2 van strofe 2 en ―dit oop‖ in maat 7 van strofe 2; primêre 

akkoordprogressie met ’n ongelukkige drukfout in die baslyn in maat 10.  

Punt toegeken: 5/8. 

Hierdie lied moet by die herdruk van die bladmusiek weggelaat word. 

 

Olke, bolke (p. 44)  

Anna Rudolph het haar eie oorspronklike komposisie gekritiseer en dit verander na die 

spontane uittelrympie soos dit op die CD vervat is. Die notering van hierdie nuwe 

wysie het egter nooit plaasgevind nie. Lengte: 16 mate; omvang: 10 note en sluit fꞌꞌ in; 

melodielyn is maklik singbaar en moet onbegeleid gesing word; ’n ―onsinrympie‖ 

(McLachlan 1978:10) wat die natuurlike sangstyl van kinders wat besig is met ’n 

uittelrympie akkuraat naboots (10-12 jaar); kindertoepaslike teks; tempo soos op die 

CD is gepas; suiwer taalgebruik; die gebruik van ’n mineur as toonaard weerspieël ’n 

natuurlike klanknabootsing van kinderdreunsang.  

Punt toegeken: 7/8. 

Wees versigtig op pad (p. 45)  

Anna Rudolph het met die opname van die lied wysigings aangebring in maat 2 van   

strofe 1 en die woorde verander na ―as ek skool toe gaan‖ wat die onnodige melismas 

uitskakel. Lengte: 20 mate; omvang: 8 note; melodielyn is genotvol en eenvoudig (10-

12 jaar); strofe 2 moet weggelaat word vanweë liriek en musiek wat nie ooreenkom nie; 

kindertoepaslike teks; tempo is gepas, ―opgeruimd, in tyd‖; suiwer taalgebruik; 

skynmodulasie na die dominant majeur dien as voorbereiding vir die gevarieerde 

herhaling van die laaste viermaatfrase. 

Punt toegeken: 6/8. 

Ná die redigering kan hierdie liedjie ’n punt van 7/8 ontvang. 
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Koerantverkopertjie (p. 22) 

  

Lengte: 32 mate; omvang: 8 note; ’n definitiewe kinderkunslied met ŉ ingewikkelde 

melodielyn bedoel vir ’n ervare sangertjie (8-12 jaar); liriek en musiek kom ooreen; 

kindertoepaslike teks; tempo is gepas, ―lig en vrolik, maar nie te vinnig nie‖; die 

outydse spreektaal van ―klonkie‖ is (reeds met hierdie studie) met die woord ―seuntjie‖ 

vervang, aangesien dit in die nuwe Suid-Afrikaanse konteks nie meer gepas is nie; 

tonika- en dominantharmonisasie.  

Punt toegeken: 8/8. 

Die robot, witlyne en polisie (p. 48)  

Lengte: 24 mate; omvang: 8 note; melodielyn is nie interessant genoeg nie; die 

opwaartse sprong op die swak pols van maat 11 bots met die skandering van die 

woordritme; kindertoepaslike teks (10-12 jaar); tempo is gepas, ―met geesdrif, in tyd‖; 

in maat 19 is die woord ―die‖ uitgelaat in die eerste strofe; primêre akkoordprogressie.  

Punt toegeken: 5/8. 

Hierdie lied moet by die herdruk van die bladmusiek weggelaat word. 

 

Die hond, die kat, die haan (p. 46)  

Lengte: 24 mate; omvang: 8 note; melodielyn is genotvol en interessant (10-12 jaar); 

die skandering van strofe 2 en 3 skep probleme in mate 10 en 14 en dit is beter om net 

strofe 1 te behou en die titel aan te pas; kindertoepaslike teks; tempo is gepas, ―ietwat 

langsaam en klaend‖; suiwer taalgebruik; die gebruik van ’n mineur as toonaard 

ondersteun die melankoliese teks goed.  

Punt toegeken: 7/8. 

Ná die redigering kan hierdie lied ’n punt van 8/8 ontvang.  
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Tollie Tollieman (p. 49)  

Lengte: 16 mate; omvang: 9 note; melodielyn is genotvol en bevat moeilike spronge 

wat middel-C insluit (10-12 jaar); liriek en musiek kom ooreen, maar is nie maklik 

memoriseerbaar nie; kindertoepaslike musiekblyspel-teks; tempo is gepas, ―lewendig 

en in ’n matige tempo‖; suiwer taalgebruik; primêre akkoordprogressie. 

Punt toegeken: 6/8. 

Ek wil net lag (p. 50)  

Lengte: 16 mate; omvang: 8 note; die sprong van ’n dalende vyfde na middel-C, vir die 

aanvang van die liedjie, is nie ’n goeie keuse nie; musiek en liriek kom tot ’n steurende 

stilstand in maat 6; kindertoepaslike teks (10-12 jaar); tempo is gepas, ―vrolik, in ’n 

matige tempo‖; suiwer taalgebruik, maar te veel herhaling van die woorde ―ek voel so 

bly‖ skep die moontlikheid van verveling; primêre akkoordprogressie.  

Punt toegeken: 5/8. 

Hierdie lied moet by die herdruk van die musiek weggelaat word. 

 

Kêreltjies en Nooientjies (p. 24)  

Lengte: 40 mate; omvang: 9 note en sluit fꞌꞌ in; ’n te moeilike melodielyn met ’n B-

seksie wat te veel kontrasteer; liriek en musiek kom ooreen; die verkleiningsvorms aan 

die begin is misleidend ten opsigte van die meer volwasse tema, en die nostalgie tesame 

met die komplekse beeldspraak van die B-seksie dui daarop dat hierdie lied nie 

toepaslik vir kinders is nie; die kontrasterende karakters van seksie A (―lewendig, maar 

nie te vinnig nie‖) en seksie B (―stadig en vloeiend‖) is te groot om as ’n eenheid 

beskou te word; suiwer taalgebruik; die tempo-, tydmaat- en toonsoortverandering 

vanaf maat 17 tot 24 is te drasties en slaag nie in ’n kinderlied nie.  

Punt toegeken: 4/8.  

Hierdie lied moet by die herdruk van die bladmusiek weggelaat word. 
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Die skrywer (p. 30)  

Lengte: 24 mate; omvang: 8 note; melodielyn is genotvol en interessant; die twee 

agstenote in maat 6 van strofe 1 moet met ’n kwartnoot vervang word ter wille van die 

spontane vloei van liriek en musiek; strofe 2 se melodiese ritme in mate 10, 11 en 16 

bots met die skandering van die woorde en moet daarom uitgelaat word;  

kindertoepaslike teks (10-12 jaar); tempo is gepas, ―vrolik, in ’n matige tempo‖; suiwer 

taalgebruik; tonika- en dominantharmonisasie.  

Punt toegeken: 6/8. 

Ná die redigering kan hierdie liedjie ’n punt van 7/8 ontvang. 

 

Almal sing in Kersfeestyd (p. 54)  

Lengte: 24 mate; omvang: 5 note; melodielyn is genotvol en eenvoudig; liriek en 

musiek kom ooreen; kindertoepaslike teks (5-12 jaar); tempo is gepas, ―gewyd, in ’n 

matige tempo‖; suiwer taalgebruik; primêre akkoordprogressie.  

Punt toegeken: 8/8. 

Die ster van Betlehem (p. 51)  

Lengte: 24 mate; omvang: 8 note; melodielyn is interessant maar nie vloeiend genoeg 

nie (10-12 jaar); die ekstra kwartnoot op die woorde ―vonkel‖ (maat 2) en ―donker‖ 

(maat 6) kom gedwonge voor; kindertoepaslike teks; tempo is gepas, ―in ’n matige 

tempo, in ’n sangerige styl‖; suiwer taalgebruik; die gebruik van twee mineur akkoorde 

teen die einde verskaf ’n sterk afsluiting.  

Punt toegeken: 6/8. 

Kersfeesklokke (p. 53)  

Lengte: 16 mate: omvang: 5 note; melodielyn is genotvol en eenvoudig; liriek en 

musiek kom ooreen; kindertoepaslike teks (5-12 jaar); tempo is gepas, ―vrolik, op ’n 

loopgang‖; suiwer taalgebruik; primêre akkoordprogressie.  

Punt toegeken: 8/8. 
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Jesus is gebore (p. 52)  

Lengte: 16 mate; omvang: 7 note en sluit fꞌꞌ in ; melodielyn is genotvol en eenvoudig; 

liriek en musiek kom ooreen; kindertoepaslike teks (7-12 jaar); tempo is gepas, ―vrolik, 

maar nie te vinnig nie‖; suiwer taalgebruik; primêre akkoordprogressie.  

Punt toegeken: 8/8. 

3.4.4 Interpretasie 

Die voorafgaande kritiese evaluering toon dat uit ’n totaal van 45 liedere (Blommetjie 

en Fraaie poppie is as een lied beskou soos in hoofstuk 1.6 verduidelik) daar 24 is wat 

aan al die kriteria van kindermusiek voldoen. Ses ander liedere het ’n punt van 7 uit 8 

behaal. Nege liedere het elk 6 uit 8 behaal en ’n verdere vyf liedere het 5 uit 8 behaal. 

Die laagste punt wat toegeken is, is 4 uit 8 vir een lied (Kêreltjies en Nooientjies).  

Twee liedere is te lank. Drie liedere beweeg buite die omvang soos vir kinders 

aanbeveel en sluit fꞌꞌ in. Melodiese probleme, veral spronge, wat intonasie vir kinders 

kan kompliseer, is by 13 liedere teenwoordig. Liriek en musiek wat nie mooi 

ooreenkom nie, veral oor die gebruik van melismas, is by 14 liedere uitgewys. Twee 

tekste bevat die ―liefiese sentiment‖ wat McLachlan (1978:11) negatief beoordeel. Die 

taalfoute, waarvan daar 12 is, is meestal toe te skryf aan verouderde taalgebruik wat 

vandag (2011) nie meer gebruik word nie, en drie ander taalprobleme is as gevolg van 

’n gedwonge woordkeuse om by die melodie aan te pas. Geen steurende harmonieë is 

gevind nie. Die tempo- en vertolking-aanduidings is baie uniek en kreatief. Daar is 

slegs twee liedere waarvan die tempo- en vertolking-aanduidings onvanpas is 

(Kêreltjies en Nooientjies, Ek sing). 

Die verskil in die resepsie deur ’n groep volwassenes wat met Anna Rudolph se 

kinderliedere grootgeword het en die kritiese resepsie vanuit ’n kindermusiek-

wetenskaplike oogpunt is duidelik sigbaar in die uitkomste van hierdie evaluasie.  

Die volwassenes wat die aanvanklike keuse van liedere gedoen het, het bestaan uit die 

vier kinders van Anna Rudolph en die navorser self. Verskeie aspekte maak deel uit van 

die resepsie van die Anna Rudolph musiekstel Singende kinders is gelukkige kinders 

deur dié paneel van vyf. Al vyf lede van die paneel het ’n eie persoonlike historiese 
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gebondenheid aan Anna Rudolph. Anna Rudolph se vier kinders besit ’n 

ooreenstemmende geskiedenis van smaak, is as kinders aan dieselfde tradisionele 

invloede blootgestel, en is die kunstenaars op die CD Singende kinders is gelukkige 

kinders. Hulle, as kinders van die oorspronklike Rudolph-kerngesin, het ’n spontane 

positiewe resepsie van hulle ma se werk. Dit was duidelik sigbaar uit die onderhoude 

met die Rudolph-kinders dat hulle besondere hegte familieband veroorsaak het dat  

hulle ’n ontwyfelbare goeie verwagtingshorison ten opsigte van die sukses van die 

nuwe Anna Rudolph-musiekstel Singende kinders is gelukkige kinders het. Die 

navorser het bewustelik enige vooroordeel, stereotipering en etikettering deur die 

Rudolph-kinders tydens die seleksieproses van liedere, geïgnoreer. Dit was nodig om 

die goedgunstige toestemming vir die projek te behou en die ware weerspieëling van 

die resepsie van Anna Rudolph se kindermusiek deur haar eie kinders waar te neem.  

Die kritiese resepsie uit ’n kindermusiek-wetenskaplike oogpunt het verskeie gebreke 

in die komposisies uitgewys (sien hoofstuk 3.4.3). Volgens Beard en Gloag (2005:152) 

se beginsels sal die resepsie van Singende kinders is gelukkige kinders ’n kritiese 

resensie wees wat in die media gepubliseer word. Ter illustrasie het die navorser haar 

eie ―resensie‖ geskryf soos wat dit in die algemene media in 2011 sou kon verskyn:  

Met die vrystelling van die nuwe Anna Rudolph-CD en -bladmusiek Singende 

kinders is gelukkige kinders word in ’n langverwagte behoefte in die 

Afrikaanse kindermusiekmark voorsien. Die musiekstel is ’n heruitgawe van 

45 Anna Rudolph-liedjies geskik vir kinders van 12 jaar en jonger. Die meeste 

van die snitte op die CD voldoen aan al die verwagtinge om aan kinders groot 

sangplesier te verskaf. ’n Paar liedjies soos Ek sing en Kêreltjies en 

Nooientjies haal egter nie die paal nie. Tog jammer dat ’n snit soos 

Koerantverkopertjie in vandag se tyd ingesluit is. Koop gerus hierdie 

musiekstel, maar luister selektief! 

Na afloop van die evaluering is ’n uitgesoekte aantal Anna Rudolph-kinderliedjies (wat 

voldoen het aan al die kindermusiekkriteria soos in hierdie navorsing toegepas) aan die 

FAK-keuringskomitee voorgelê vir opname in die beplande nuwe uitgawe van die FAK-

Sangbundel in 2012.  
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4  Bevindinge en aanbevelings 

4.1 Beantwoording van die sub-navorsingsvrae 

4.1.1 Hoe het die Afrikaanse sangkultuur verander vanaf 1970 tot vandag (2011) 

en daarmee saam die resepsie van Anna Rudolph se kinderliedere?      

Die Afrikaanse sangkultuur van die 1970’s waarmee klein kindertjies grootgeword het,  

het bestaan uit volksliedjies en ander Afrikaanse kinderliedjies. In skole was sangklasse 

tot Graad 12 verpligtend. Daar is gesing in kore, by sportbyeenkomste, op staptoere, by 

kampvure en in kerke. ’n Groot aantal Afrikaanssprekers het klaviere in hulle huise 

gehad en baie ouers het saam met kinders huisgodsdiens gehou en gesing. Gesinne het 

in motors gesing en vriende en familie is tydens kuiergeleenthede met lewendige 

musiek en sang vermaak. Selfs by dansgeleenthede het orkeste opgetree met somtyds ’n 

sanger daarby. Op kunswedstryde is meestal met klavierbegeleiding gesing en af en toe 

kitaarbegeleiding. Die radio en bandspeler en later die TV was die enigste 

luisterapparate beskikbaar. Volwassenes en kinders het natuurlik ook ander musiek as 

Afrikaanse musiek geluister, maar in skole is baie op Afrikaans gefokus.  

 

Die resepsie van Anna Rudolph se kinderliedere deur Afrikaanssprekers in die 1970’s 

was uitermate positief. Haar kinderlangspeelplate was die eerste van sy soort en het die 

Afrikaanse kindermusiekmark vir ’n geruime tyd oorheers. Haar kinderliedjies se 

gewildheid kan toegeskryf word aan die maklik singbare melodieë en kultuurgebonde 

algemene huishoudelike temas wat daarin voorkom. Die gebruik van haar eie kinders as 

kunstenaars is gunstig geresepteer deur beide volwassenes en kinders. Ouers kon 

identifiseer met die konstruktiewe gesinswaardes wat oorgedra is en kinders het 

gemaklik met die kinderstemme geïdentifiseer en dit nagesing. Haar begeleidings is 

maklik speelbaar op die klavier en talle skoolmusiekjuffrouens het die musiek in 

klasverband gebruik.    

          

Daarteenoor word vandag (2011) se klein kindertjies groot in ’n milieu waar sangklasse 

verdwyn het en sportbyeenkomste met minimum samesang oorheers word deur 

elektroniese toerusting. Om kampvure en staptoere is die luister van musiek met ’n 

―iPod‖ algemeen. Indien kitaarspelers op kampe teenwoordig is, doen hulle nie die 
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begeleiding van die sang nie, maar eerder ’n sogenaamde ―jam‖-sessie waarna die 

ander kinders dan luister. Die klavier het feitlik uitgesterf en in motors word na musiek 

geluister oor CD’s, ―iPods‖ en selfone waarvan die laaste twee dikwels met oorfone 

plaasvind. Dit bring mee dat gesinslede en groepe na meer as een soort musiek binne 

dieselfde ruimte kan luister. Danse word gehou met behulp van ―DJ’s‖ en op 

kunswedstryde word kindersangers begelei deur ―backtracks‖ met mikrofone en reuse-

klankstelsels. Wat oorgebly het van die vroeëre sangkultuur in sy oorspronklike vorm is 

kore en die samesang in sommige kerke. 

 

Die resepsie van Anna Rudolph se kinderliedere is vandag (2011) glad nie meer so 

positief nie. Slegs ’n beperkte getal musiekbundels van Anna Rudolph se kinderliedere 

is vandag nog beskikbaar. Baie min onderwysers wat kunsteopvoeding op skool 

aanbied, is nog musiekgeletterd en kan die musiekbundels sinvol resepteer indien hulle 

dit wel sou bekom. ’n Beperkte aantal grootouers besit nog opnames van Rudolph se  

Afrikaanse kinderliedere, maar speel dit nie noodwendig vir hulle kleinkinders voor nie 

omdat die  ―outydse‖ klank daarvan deur hulle (die volwassenes) negatief geresepteer 

word. Die huidige jong ouers van klein kindertjies het nie met Anna Rudolph se liedjies 

grootgeword nie en kan dit nie aan hulle kinders oordra nie.  

 

Die nuwe Anna Rudolph-CD en -bladmusiek Singende kinders is gelukkige kinders is 

in Januarie 2011 vrygestel. Die algemene resepsie van hierdie musiekstel (wat steeds 

dieselfde opnames van die 1970’s bevat) kan in ’n tydperk van agt maande nie volledig 

bepaal word nie, maar tydens die onderhoude is ’n oorwegend positiewe resepsie 

weerspieël. Verspreiders wat die musiekstel aangekoop het, is tevrede met die 

finansiële belegging en getuig van genoegsame belangstelling in die produk. Klein 

kindertjies wie se ouers dit vir hulle aangekoop het geniet die liedjies (veral op CD) en 

sing daarmee saam. Grootouers identifiseer met die Afrikaanse kultuurwaarde daarvan 

en koop dit vir hulle kleinkinders vir verjaarsdaggeskenke. Baie daarvan word ook 

oorsee gepos na Afrikaanssprekers in die buiteland.  

 

’n Jong plattelandse onderwyseres in die grondslagfase (3 jaar tot graad 3) wat deur 

afstandonderrig studeer, benut die CD ten volle in haar daaglikse opvoedkundige take. 

Volgens haar kom baie van die liedjies van Anna Rudolph ooreen met die weeklikse 

voorgeskrewe temas van die skool se kleuter-fase. Elke tema gaan gepaard met ’n 
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verpligte liedjie van die onderwyseres se eie keuse. Omdat sy nie musiekgeletterd is nie 

is die CD Singende kinders is gelukkige kinders vir haar ’n groot hulp. In klastyd word 

daar gereeld saam met die CD gesing en tydens die jaarlikse (2011) konsert wat vir die 

oupas en oumas gehou is, is drie Anna Rudolph-liedjies met CD-begeleiding voorgedra. 

Die kleuters asook die grootouers het die liedjies positief geresepteer.    

 

4.1.2 Watter prosedures is nodig om ’n veldproef deur te voer, wat gebaseer is op 

die produksie van ’n nuwe Anna Rudolph-CD en -bladmusiek in 2011? 

          

Die vertrekpunt van die veldproef is die publikasieregte. Musiekpublikasieregte het 

betrekking op die heropname van Rudolph se musiek deur ’n goedgekeurde 

musiekmaatskappy en die duplisering van haar komposisies deur ’n goedgekeurde 

drukkery. Anna Rudolph se kinders, aan wie die regte behoort, het toestemming daartoe 

verleen. ’n Kosteberekening is volgende gedoen en ’n geskikte finansier is gevind. Die 

liedjies is daarna geselekteer vir insluiting in die musiekstel. Die titel is vervolgens 

bepaal en die buiteblad is ontwerp. Die navorser het voorts die voorwoorde geskryf en 

die finale kopie van die bladmusiek geproeflees en die meesterkopie van die CD 

geproefluister. Na ontvangs van die voorraad is die rekening vereffen en kon die 

bemarking en verspreiding van die Anna Rudolph-musiekstel plaasvind.       

 

’n Volledige beplanningsverslag wat alle prosedures insluit wat nodig was om die 

veldproef te kon uitvoer, is in hoofstuk 3.3 beskikbaar. 

 

4.1.3 Tot watter mate voldoen Anna Rudolph se kinderliedere aan erkende 

kriteria vir kinderliedere?  

      

Meer as die helfte (24) van Rudolph se 45 kinderliedjies wat geëvalueer is, het aan al 

die erkende kriteria vir kinderliedere voldoen en is uitstekende kinderliedmateriaal. 

Vier van die 13 melodiese probleme kan deur eenvoudige korreksies reggestel word.   

Liriek en musiek wat nie ooreenstem nie kan in drie gevalle geredigeer word. Sommige 

van hierdie liedjies (wat reeds in die 1970’s gepubliseer is) bevat vanselfsprekend 

verouderde taalgebruik en 12 taalfoute is uitgewys. Ses daarvan kan maklik reggestel 

word deur ’n strofe uit te laat óf ’n enkele woord of nootwaarde te vervang. Een 

probleem ten opsigte van tempo- en vertolking-aanduidings kan eweneens moeiteloos 

 
 
 



73 
 

reggestel word deur ’n aparte tempo- en vertolking-aanduiding vir die refrein by te 

voeg.  

 

Die eenvoudige redigering van 14 foute en die weglaat van ses liedjies word aanbeveel 

vir toekomstige herdruk en publisering. Dit bring mee dat daar in só ’n toekomstige 

bundel (bestaande uit 39 liedjies) ’n maksimum van 12 geringe ―foute‖ teenwoordig sal 

wees.     

 

Uit die voorafgaande bespreking kan afgelei word dat die meeste van Rudolph se 

kinderliedjies aan die erkende kriteria vir kinderliedere voldoen. Die interpretasie van 

die kritiese evaluering en die aanbevelings vir toekomstige redigering is in hoofstuk 

3.4.4 volledig bespreek.  

 

4.1.4 Wat was Anna Rudolph se kultuurbydrae? 

 

Bylae A bevat die katalogus van Anna Rudolph se kultuurbylae.  

4.2 Beantwoording van die hoofnavorsingsvraag 

Watter rol speel die Afrikaanse sangkultuur in die resepsie van Anna Rudolph se 

Afrikaanse kinderliedere deur Afrikaanssprekers? 

 

Die inligting ingewin deur hierdie navorsing toon die vervanging van die Afrikaanse 

sangkultuur van die 1970’s met ’n elektroniese luisterkultuur (2011). Die Afrikaanse 

sangkultuur van die 1970’s het ’n beskermingsrol gespeel ten opsigte van Afrikaanse 

liedere. Dié beskermingsrol het ’n gunstige klimaat vir die aanleer van kwaliteit- 

Afrikaanse liedere deur Afrikaanssprekers geskep. Saam met die verdwyning van 

hierdie vroeëre beskermheer (die Afrikaanse sangkultuur van die 1970’s) het baie 

Afrikaanse liedere soos die kinderliedjies van Anna Rudolph verlore geraak.       

 

4.2.1 Die Afrikaanse sangkultuur van die 1970’s 

 

In die 1970’s (voor die ontwikkeling van gevorderde klanktegnologie) was   

Afrikaanssprekers gedwing om hulleself te vermaak. Volksliedjies en ander Afrikaanse 
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liedjies is dikwels onbegeleid of met eenvoudige begeleiding gesing. In skole is kinders 

aan verpligte sangonderrig blootgestel en algemene Afrikaanse kinderliedjies is 

landwyd deur Afrikaanssprekers gesing. Rudolph se kinderplate is dikwels oor die 

radio gespeel en was vrylik beskikbaar in musiekwinkels. Volgens respondente was die 

resepsie van Rudolph se liedjies in die 1970’s uiters positief omdat die Rudolph-

kinderliedjies ’n wesenlike deel uitgemaak het van die Afrikaanse sangkultuur van 

daardie tyd. Die resepsie van die Rudolph-kinderliedjies deur Afrikaansprekers is 

verder positief beïnvloed deurdat Afrikaanse musiekonderwysers hierdie liedjies 

deeglik in Afrikaanse skole benut het vanweë die liedere se maklike singbare melodieë 

en treffende alledaagse lirieke. Uit die navorsing is dit duidelik dat die Afrikaanse 

sangkultuur van die 1970’s berus het op die volgende drie aspekte: 

  

 Verpligte sangonderrig in Afrikaanse skole;  

 Musiekgeletterde-musiekonderwysers wat kinders leer sing het; en  

 Liedmateriaal wat gekies is uit erkende kinderliedmateriaal soos die 

kinderliedere van Anna Rudolph. 

 

In hierdie bloeitydperk van Afrikaanse sang (die 1970’s) het die positiewe resepsie van 

Rudolph se kinderliedere uitgestaan omdat haar eie kinders die liedjies getoets het.    

Rudolph se sakevernuf om plate te vervaardig en haar eie kinders as kunstenaars 

daarvoor te gebruik, het haar rééds goeie liedjies ’n groot voorsprong gegee bo baie van 

haar tydgenote se liedjies.  

 

4.2.2 ’n Elektroniese luisterkultuur (2011)          

 

’n Transformasie het oor die afgelope 40 jaar in die Afrikaanse vermaaklikheidbedryf 

plaasgevind. Kinders sing vandag (2011) baie minder kinderliedere en luister 

voortdurend na volwasse populêre musiek met behulp van ’n verskeidenheid 

elektroniese apparaat. Ongelukkig is die moderne luistermateriaal selde geskik vir 

kinders jonger as twaalf. Indien daar nog kinders is wat wil sing, word liedjies uit hulle 

daaglikse populêre luistermateriaal vir die doel gekies. Die drie aspekte waarop die 

Afrikaanse sangkultuur van die 1970’s berus het, het almal verval:  
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 Daar is nou verpligte kunste-onderrig (in plaas van verpligte sangonderrig) in      

Afrikaanse skole (2011).   

 ―Gewone‖ musiekongeletterde onderwysers leer kinders sing.  

 Liedmateriaal word gekies uit elektroniese populêre luistermateriaal.  

 

In die huidige elektroniese luisterkultuur (2011) is die liedere van beide Anna Rudolph 

en van haar tydgenote grootliks afwesig. Daar bestaan reeds ’n hele geslag nuwe 

Afrikaanse ouers met klein kindertjies wat nie kan of wil sing nie. Dit bring mee dat die 

resepsie van uitstekende Afrikaanse kinderliedere soos wat dit in musiekbundels 

verskyn kommerwekkend negatief is. As gevolg van beperkte musiekopleiding is die 

notasie in musiekbundels vir die meerderheid Afrikaanssprekers onverstaanbaar en 

moet die verpakking daarvan verander. Gedrukte musiek is slegs vir ’n klein 

uitgesoekte groepie musiekgeletterdes toeganklik. Die mondelinge oordrag van 

Afrikaanse kinderliedjies en volksliedjies aan die jeug is beperk tot enkele volwassenes 

wat nog kan sing.  

 

4.2.3 Die afwesige beskermingsrol 

   

Die gebrek aan ’n sangkultuur wat die aanleer van kwaliteit-Afrikaanse liedere beskerm 

en bevorder, vestig die aandag op twee onontbeerlike prosesse vir die keuse van 

kinderliedere, naamlik die kinderresepsie daarvan en die kinderlied-wetenskaplike 

evaluering daarvan.       

 

Daar is bevind dat die Afrikaanse kinderliedjies van die 1970’s (met spesiale verwysing 

na dié van Anna Rudolph) vandag nog net so geskik as voorheen is. Baie van hulle is 

selfs beter kinderliedmateriaal as van die meer hedendaagse komposisies. Die probleem 

is egter dat die stand van musiekgeletterdheid onder die nuwe geslag ouers en kinders 

die algemene gebruik van sangbundels uitsluit.  

 

Geslaagde implementering van getoetste Afrikaanse kinderliedjies is vandag (2011) 

afhanklik van ’n eietydse CD met die gebruik van kinderkunstenaars.   
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Die resepsie van Anna Rudolph se Afrikaanse kinderliedere is steeds positief en sal nog 

meer só wees indien die liedjies in ’n nuwe byderwetse musiekidioom opgeneem kan 

word. Met die uitvoer van die veldproef was dit duidelik dat daar ’n werklike leemte in 

die Afrikaanse kinderliedmark bestaan en dat ’n ―outydse‖ kinderlied-CD soos 

Singende kinders is gelukkige kinders ’n merkbare verskil maak. Die doelwit om 1000 

eksemplare van die musiekstel Singende kinders is gelukkige kinders in ’n tydperk van 

agt maande te verkoop, is oorskry en op 30 September 2011 is ’n verdere kontrak vir 

500 musiekstelle met ’n bekende verspreider van kinderboeke in die Wes-Kaap gesluit. 

Next Music, die musiekmaatskappy wat die CD vervaardig het, het ook in dieselfde 

tydperk 1300 CD’s verkoop. Dit dui op die gewildheid en toepaslikheid van die 

materiaal. 

Die aanhang van Afrikaanse musiek van ’n swak gehalte deur volwassenes (weens ’n 

gebrek aan kennis) veroorsaak dat jong kinders dikwels die volwasse voorbeeld volg.   

Om hierdie uitdaging te oorkom moet klein kindertjies van jongs af aan gekeurde 

kwaliteit-Afrikaanse kinderliedjies blootgestel word. Kinderliedjies wat voldoen aan 

kindermusiekkriteria word meestal gunstig deur kinders geresepteer. Sulke getoetste 

Afrikaanse kinderliedjies waarvan CD-opnames gemaak word, behoort die 

wegspringplek te wees vir suksesvolle aanvangsonderrig.  

Die navorser se vermoede is dat die huidige (2011) liedkeuses van Afrikaanssprekende 

kinders onder die ouderdom van 12 soveel varieer dat daar genoegsame ruimte is vir 

die hervestiging van kwaliteit-Afrikaanse kinderliedjies. Die sukses van die 

hervestiging van sulke kinderliedjies sal afhang van die hoeveelheid blootstelling wat 

kinders daaraan kry deur middel van goed saamgestelde CD’s.  

Volgens Frye (1957:4) se bepaling van die meriete van kuns is die produksie van CD’s 

met kinderliedere uitsluitlik ter wille van gewildheid gelyk aan die verdierliking 

(direkte vertaling) van die kinderliedkuns. Die Afrikaansspreker loop gevaar om sy 

kulturele geheue ten opsigte van goeie kinderliedere te verloor, indien die wegdeinsing 

van kritiese denke en die vermyding van kinderresepsie in hierdie genre gehandhaaf 

word. Die verpakking daarvan moet vandag (2011) in CD-formaat plaasvind.  
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4.3 Uitdagings ondervind gedurende die studie 

Die ―meet‖ van kindermusiekkomposisies laat onwillekeurig die vraag ontstaan wie die 

kinders is waarvoor daar gekomponeer is. Kinders van dieselfde ouderdom is dikwels 

nie almal op die selfde ontwikkelingvlak nie en daarom sal hulle musikale vermoë ook 

noodwendig verskil. Die mate van musiekblootstelling van kinders van dieselfde 

ouderdom kom ook nie ooreen nie. Daarom sal aspekte soos intonasie, stemomvang, 

musikale begrip en musikale geheue van kind tot kind verskil. Die kriteria wat 

aangewend is, is as die eenvoudigste parameters beskou.    

Om die volgorde van die liedjies op die CD volgens moeilikheidsgraad te bepaal, was 

nie ’n eenvoudige taak nie, aangesien Anna Rudolph soms ’n liriek wat toepaslik is vir 

die ouer kind met ’n baie eenvoudige melodie gekombineer het. Die navorser moes 

beide hierdie aspekte as ekwivalent beskou by die bepaling van die volgorde. Die 

ouderdomsaanduidings in hoofstuk 3.4.3 is dus slegs ’n riglyn, maar moet nie as ’n 

begrensing beskou word nie. Indien kinders individueel of in groepsverband ’n 

moeiliker lied kan sing, sonder om intonasie en emosionele karakter in te boet, moet 

hulle nie daarvan weerhou word nie. 

Onbegeleide kindersang is ’n ideaal, maar ongelukkig is dit iets wat selde vandag 

(2011) nog plaasvind. Kinderliedere het bestaansreg indien dit met begeleiding gesing 

word. Daar is beslis sommige van Anna Rudolph se liedjies, soos blyk uit die 

evaluering in hoofstuk 3.4.3, wat verskraal sou word indien die klavierbegeleiding 

weggelaat sou word. 

Die twee rolle wat die navorser moes vervul tydens die produksie en evaluering van die 

nuwe Anna Rudolph-musiekstel Singende kinders is gelukkige kinders was met tye 

moeilik versoenbaar. Die eerste rol kan soos volg verduidelik word: As deel van ’n 

groep volwasse Afrikaners wat kinders was in die 1970’s en as gevolg van ’n gevoel 

van verlies en verontregting in die huidige politieke klimaat van Suid-Afrika 

(nostalgie), het die navorser ’n baie positiewe resepsie van Anna Rudolph se werk. Die  

Rudolph-kinders en veral dr. Lize Rudolph-Stroebel het in die twee jaar wat die studie 

geduur het ’n besondere plek ingeneem in die denkraamwerk van die navorser. Die 

groot mate van persoonlike kontak het soms ’n objektiewe gesindheid bemoeilik. 
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Daarteenoor was die tweede en belangrikste rol dié van ’n krities-ingestelde 

intellektuele persoon wat aan streng musiekwetenskaplike norme moes voldoen.  

Die saamstel van die katalogus het ’n uitgebreide soektog na werke en datums behels. 

Anna Rudolph was buitengewoon produktief en baie van haar werke is nooit 

gepubliseer nie. Verskeie bronne se datums het nie ooreengekom nie en sommige 

werke kon glad nie opgespoor word nie. Daar moet aanvaar word dat die katalogus soos 

wat dit in hierdie studie verskyn nie volledig is nie.  

Met die drukproses van die bladmusiek het die navorser van ’n gewone boekdrukkery  

gebruik gemaak. Dit was ’n groot uitdaging om die finale produk foutloos en in die 

regte formaat te kry. Die drukkery het geen kennis van die druk van bladmusiek gehad 

nie.           

4.4 Aanbevelings vir verdere studie 

Daar word aanbeveel dat die verwekking van ’n Afrikaanse sanglus by klein kindertjies 

nou dringend moet begin. Vir die strewe na hierdie doelwit moet daar deurlopend 

Afrikaanse kinder-CD’s vervaardig word, gebaseer op deeglike navorsing. Die 

bestaande kinderliedereskat vanaf die 1970’s tot vandag (2011) moet vir hierdie doel 

benut word deur die volgende praktiese prosedure:  

 Die redigering van sekere Anna Rudolph kinderliedjies asook dié van ander 

kinderliedkomponiste van die 1970’s; 

 Die krities-wetenskaplike evaluering (deur musiekkenners) van bestaande 

kinderliedere aan die hand van erkende kinderliedkriteria;  

 Die implementering van ’n kinderpaneel om kinderliedere (wat voldoen aan die 

wetenskaplike kinderliedkriteria) te resepteer vir die gebruik daarvan in 

skoolverband en by die ouerhuis; 

 Die opneem van bogenoemde kinderliedjies op CD’s in ’n eietydse idioom en 

met gebruikmaking van kindersangertjies en kinderkore as kunstenaars; en 

 Die effektiewe verspreiding van sulke CD’s na Afrikaanse skole.  

 

Afhangend van die suksesvolle verspreiding van een of meer Afrikaanse kinderlied-

CD’s kan ’n navorsingsprojek deurgevoer word: Hierdie navorsing sal die verskille in 
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resepsie van Afrikaanse kinderliedere deur verskillende groepe soos 

Afrikaanssprekende stadskinders, plattelandse kinders en bruinkinders, uitwys.   

4.5 Algemene aanbevelings     

 Volwassenes wat ’n kinderliedjie vir kinders wil aanleer, maar swak intoneer, 

moet ’n goeie CD (soos by 4.4 beskryf) gebruik. 

 Kinders moet ontmoedig word om volwasse stemme na te boots en volwasse 

liedjies te sing.  

 Volwassenes moet ontmoedig word om kinderliedjies te sing. 

 Die CD’s se ooreenstemmende bladmusiek moet voordurend beskikbaar gestel 

word ter wille van die bevordering van musiekgeletterdheid.  

4.6 Slotsom 

Van prof. Elsbeth Hugo en dr. Suzette Schulz het die navorser in 1991 geleer: ―Laat ons 

tog nie nét oor musiek skryf en praat nie, maar laat ons musiek maak!‖ Aan dié stelling 

is gehoor gegee deur hierdie navorsing.  
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Bylae A  

Katalogus van die kultuurbydrae van Anna Rudolph 

 

Anna Rudolph het onafgebroke skeppend gewerk en daarom bestaan die moontlikheid 

dat hierdie katalogus onvolledig is. Die titels van die werke wat tot die navorser se 

beskikking was, word in hierdie katalogus gelys. 

1. Liedbundels 

 

Sing maats (12 liedere vir die laerskool, 1968): Pretoria, Melody Music 

Almal sing in Kersfeestyd 

Die trein 

Ek sing en dans 

In die dieretuin 

Janie is siek 

Kom nou, Kindertjies 

Oefen, kinders! 

Olke bolke 

Ons orkes 

Ou jakkals  

Oupa se ford 

Poppie 

 

 

Tollie Tollieman (8 liedere vir die laerskool, 1968): Pretoria, Middelton en Joubert 

Ek wil net lag (verskyn ook in Kom ons sing!) 

Glo 

Links, Regs (verskyn ook in Kom ons sing!) 

My perd (verskyn ook in Kom ons sing!) 

Oupa Uil 

Tollie Tollieman 

Tra-la (verskyn ook in Kom ons sing!) 

Wha! 

 

 

Nuwe liedjies vir almal (44 liedere, c. 1969): Johannesburg, Voortrekker Pers 

Anna-Kapat     Koerantverkopertjie 

Basie      Kosie gaan speel 

Blommetjie     Lekkergoed 

ŉ Danklied (Vir ons Republiek)   Moedertjie  

Die hond, die kat en die haan   My Katjie 
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Die Jongklomp     My Pappa, my Mamma 

Die Loteling     My Tjorrie 

Die Musiekles     O, Jesus-kind 

Die Ruil      Ons Bootjie 

Die ster van Betlehem    Ons Juffrou 

Die Voëltjie     Ons ry so lekker rond 

Die Voetbalwedstryd    Ons Speelgoed 

Doe-doe, Kleinman    Ou Langoor 

Dorstyd      Ou Wes-Transvaal 

Eendrag maak Mag    Pieknieklied 

‘n Fraaie pop     Platdakhuisie 

Hartediefliedjie     ‘n Republikeinse Marslied 

Jesus is gebore     Skoppelmaai 

Juanita      Totsiens Maats 

Kêreltjies en Nooientjies   Vaarwel 

Kersfeesklokke     Verjaarsdagliedjie 

Klein Heleen     Wagter, my ou hond 

    

    

Nog liedjies (32 liedere, 1971): Kaapstad, Studio Holland 

Aandsinjaal*     Platsak 

Die hasie     Presente 

Die koei      Psalm van Dawid 

Die rietfluitjie     Pure man  

Die skrywer     My Brandwag op die grenspos* 

Doedoe, my Babatjie    My liewe ou Maat  

Eiers      My lief klein Meisie 

Hekellied*     Sa‘majoor* 

Huwelikslied     Sing ‘n lawwe liedjie* 

Koekbak      Soldaat ek hou van jou 

ŉ Jodellied     Soldatevryer* 

Laat staan     Vakansie  

Lebelela nonyana / Kyk die voëltjie  Voëltjies 

My-Dienie-mini-nooientjie   Verlore skoen en roem* 

Ou hen      Welkom Soldaat* 

Oupa se dae     Wiegeliedjie 

 

* lirieke deur Willem Lombard 

 

 

Bana Binang! (40 kinderliedere in Suid-Sotho met klavier en tonika sol-fa; produksie 

van bundel deur Anna Rudolph; medewerkers Moroko Chueu, S.A. Makopo, Pierre 

Malan, W.L. Mahapa en Maggie Rammala; liedere gelys bevat komposisies en/of 

lirieke van Anna Rudolph; beskikbaar by dr. Lize Rudolph-Stroebel; 1973): King 

William’s Town, Thanda Pers  

A re leboheng     Pere* 
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A re yeng ho sila    Podi 

Bana ba sekolo     Sebolelo (vertaal) 

Bati      Selepe 

Dikatse*      Sello o a kgathatsa+ 

Hlapi      Se ntshwanetseng  

Lamunu      Serapeng ho phoofolo+  

Lempetje     Soothwana  

Mabele mabeleha batho   Terene  

Mareu (vertaal)     Tilo ntja yaka e ntle (vertaal) 

Mmamorwesi (vertaal)    Tshepe  

Moroko o moholo     Tswalo ya Morena  

Morobisi (vertaal)    Utlwang le hlalefe 

Palesana (vertaal)        

                         

(vertaal): bestaande lied van Anna Rudolph wat vertaal is  

*musiek Pierre Malan, liriek Anna Rudolph 

+musiek en liriek Anna Rudolph  

 

Bana Opelang! (40 kinderliedere in Noord-Sotho met klavier en tonika sol-fa; ’n 

duplisering van Bana Binang!; titels en lirieke in Noord-Sotho; medewerkers soos by 

Bana Binang!; beskikbaar by dr. Lize Rudolph-Stroebel; 1973): King William’s Town, 

Thanda Pers  

A re lebogeng     Pere* 

A re yeng go šila    Pudi 

Bana ba sekolo     Malesela (vertaal) 

Baeng      Selepe 

Dikatse*      Sello o a seleka 

Hlapi      Se se ntshwanetšego  

Namune      Serapeng go diphoofolo  

Leobu       Nakhulwana  

Mabele mabelega batho   Setimela 

Marei (vertaal)     Tilo mpša ya kae botse (vertaal) 

Mmamokgadi (vertaal)    Tshipi 

Mokoko wo mogolo    Matswalo a Morena 

Leribiši (vertaal)    Kwang le hlalefe 

Letšobana (vertaal)     

 

(vertaal): bestaande lied van Anna Rudolph wat vertaal is 

*musiek Pierre Malan, liriek Anna Rudolph 
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Bana Opelang! (40 kinderliedere in Tswana met klavier en tonika sol-fa; ’n duplisering 

van Bana Binang!; titels en lirieke in Tswana; medewerkers soos by Bana Binang!; 

beskikbaar by dr. Lize Rudolph-Stroebel; 1973): King William’s Town, Thanda Pers  

A re lebogeng     Pitse* 

A re yeng go sila    Podi 

Bana ba sekolo     Sebolelo (vertaal) 

Baeng      Selepe 

Dikatse*      Sello o a tshwenya+ 

Tlhapi      Se se ntshwanetseng  

Namune      Setsheng go dibata+  

Leobu      Makhunwana  

Mabele mabelega batho   Setimela 

Marei (vertaal)     Tilo mpya yaka e ntle (vertaal) 

Mmamorwesi (vertaal)    Tshipi 

Mokoko o mogolo    Matsalo a Morena 

Lerubisi (vertaal)    Utlwang le tlhalefe 

Sethunyana (vertaal)     

 

(vertaal): bestaande lied van Anna Rudolph wat vertaal is 

*musiek Pierre Malan, lirieke Anna Rudolph 

+musiek en liriek Anna Rudolph 

 

Vana Yimbelelan‘! (40 kinderliedere in Tsonga met klavier en tonika sol-fa; ’n 

duplisering van Bana Binang!; titels en lirieke in Tsonga; medewerkers soos by Bana 

Binang!; beskikbaar by dr. Lize Rudolph-Stroebel; 1973): King Willima’s Town,  

Thanda Pers  

Kha ri livhuwe     Hanci* 

A hi yeni ku seleni     Mbuti 

Vana va xikolo     Malesela (vertaal) 

Vayeni      Xihloka 

Swimanga*     Mhaka wa karhata+ 

Nhlampfi     Lexi xi ndzi 

Lamula      Entangeni wa swihari+ 

Rimpfani     Ntswele yo tshwuka 

Mavele, ma hanyisa vanhu   Xitimela 

Marheyi (vertaal)    Tilo mpyana ya nga yo saseka (vertaal)  

Mamokhadi (vertaal)    Nsimbhi 

Nkuku lowukulu     Ku tswariwa ka Hosi 

Xinkovha (vertaal)    Yingisan‘ mi a tlhariha 

Njiya (vertaal)     

 

(vertaal): bestaande lied van Anna Rudolph wat vertaal is 

*musiek Pierre Malan, liriek Anna Rudolph 

+musiek en liriek Anna Rudolph 
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Vhana Imbana! (40 kinderliedere in Venda met klavier en tonika sol-fa; ’n duplisering 

van Bana Binang!; titels en lirieke in Venda; medewerkers soos by Bana Binang!; 

beskikbaar by dr. Lize Rudolph-Stroebel; 1973): King William’s Town, Thanda Pers   

Kha ri luvhuwe     Bere* 

Kha ri ye u kuya     Mbudzi 

Vhana vha tshikolo    Malesela (vertaal) 

Vkaeni      Mbado 

Zwimange*     Tshililo u a dina+ 

Khovhe      Tshe tsha mpfanela 

Maswiri      Vhugalaphukha hu na phukha+ 

Luaviavi      Dzugudana 

Mavhele matumbuka vhathu   Tshidimela 

Marheu (vertaal)    Tilu mmbwa yanga yavhudi (vertaal) 

Makhadzi (vertaal)    Tsimbi 

Mukuku mukhulwane    U bebwa ha Murena  

Funguvhu (vertaal)    Ipfani ni talifhe  

Nzie (vertaal)  

   

(vertaal): bestaande lied van Anna Rudolph wat vertaal is 

*musiek Pierre Malan, liriek Anna Rudolph 

+ musiek en liriek Anna Rudolp 

Kom ons sing! (41 liedere, 1974): Johannesburg, Dalro 

Babbelbek     Lekker sing 

Briefies      Link, Regs 

Boeke      Mis en raak 

Bruilof      My fiets 

Danklied vir die Reisiger   My hondjie 

Die melkman     My perd  

Diere      Ons tel  

Die robot witlyne en polisie   Oupa het ‘n perd 

Die Sprinkaan     Padveiligheid 

Die vrawoord     Ploegtyd ie trekkertyd 

Die Wildtuin     Reën 

Ek sing      Speel in jou erf 

Ek speel      Tra-la 

Ek was my     Toktokkie en Muis 

Ek wil net lag     Vier limericks (sic) 

Gebed vir die Reisiger    Vissie 

Hier‘s ons weer     Vlindertjie 

Jongmanstem     Wakker stap 

Kom eet      Wees versigtig op pad 

Kom ons sing ŉ liedjie    Wie kom saam 

Leer jou handtekens     
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Volksangbundel (167 liedere; bevat alle liedere van Sing maats (12), Nuwe liedjies vir 

almal (44), Nog liedjies (32), Kom ons sing! (41); 38 nuwe liedere; 1985): Kaapstad, 

Studio Holland 

Annamarie     Kom ons droom 

As die slagvark in die sloot lê   Lente 

ŉ Blommetjie     Lize 

Blou-oog kind     Miria 

ŉ Brief vir jou     Mother‘s Tony Boy 

Dag-sê, Meisie     My Lentenooientjie 

Die Horlosie     My oupa se fiets 

Die koei       Ons het gewen 

Die pad na jou tuiste    Ons neem afskeid 

ŉ Donkie     Ons Polisie 

Eind‘ goed, alles goed    Pa se kind 

Ek en my kitaar     ŉ Storie oor Pa 

Ek is veilig     Suid-Afrika vir jou 

Ek weet      Swaeltjie 

ŉ Gebed      Sy Rooikop Storie 

Goeie môre     Tot siens, Soldaat! 

Hande op die sye    Treurlied van ‘n vrou in Vryheidsoorlog 

ŉ Hartseer Storie    Weersiens 

Huis toe      Weet jy 

 

 

 

Sing Children! Hlabelelani Bantwana! (29 kinderliedere in Zulu, Afrikaans en Engels 

met klavier en tonika sol-fa; bevat 4 Afrikaanse liedjies uit die Volksangbundel en 4   

Engelse tradisionele liedjies; beskikbaar by dr. Lize Rudolph-Stroebel): ongepubliseer  

A bantwana bes‘ikolo    ‗Njoni iyacula 

          AsiyoSonto     Sanibonani 

          Buya lapha!     Sengilapha (vertaal) 

          Cula Kommandi    Ukhisimosi 

          Hlabe lelani bantwana!   Ulwandle 

          Imoto      uJesu Khrestu 

          Imvula      uJesu uyangithanda 

          Inja      Unogwaja 

          Inhlanzi (vertaal)    Usuku Lwami lokuzalwa 

          Kuyasontwa     Woza Udle! 

          Lala mntanami 

(vertaal): bestaande lied van Anna Rudolph wat vertaal is 
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Dankie liewe Heer / Liedjies vir die Heer vir almal en vir kinders / God is everywhere 

(25 geestelike liedere; bevat 11 liedere uit Volksangbundel; beskikbaar by dr. Lize 

Rudolph-Stroebel): ongepubliseer   

Kom ons leef vir Jesus / Thank you Jesus 

Die Here het my lief / God loves me too 

God waak oor jou 

Wat vra jy die Heer vandag / Love 

Dankie Heer / My prayer 

Hy en Sy 

Kom ons gaan kerk toe 

Jesus het my lief 

Dankbaarheid (liriek Gabrielle Malan) 

Die Heer sal hoor 

Kinders van die Heer 

Jesus is gebore  

U is my lig (liriek Echardt Le Roux ) 

Vertrou Hom 

 

 

 

Singende kinders is gelukkige kinders (45 liedere; bevat 43 liedere uit Volksangbundel 

en 2 uit Tollie Tollieman; 2011): Bethal, Helberg Drukkery 

 

 

2. Liedere (slegs ongebundelde liedere en dié wat in ander bundels as onder 1 

verskyn) 

 

Aandstilte in die stad (kunslied)* 

Drafliedjie (’n lied met beurtsang, 1988)* 

Drakensberg staplied  

Druiwelied (Lied van Nylstroom se druiwefees) 

‘n Gebou vir jou / Kom, glimlag bly! (sololiedjie)* 

Goeie-môre, Maan (kunslied)* 

God is everywhere (gospellied)* 

Harry en Anita se dansie (sololied)* 

Johannesburg Stad van Goud (Kompetisie vir ŉ lied vir Johannesburg) 

Kom ons lag (sololied)* 

Laatherfs (musiekstuk vir tjello en klavier, 1981)* 

Lente (kunslied)* 
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Liefdesliedjie (sololied)* 

Ma se rug (solollied)* 

My boersoldaatjie (sololied, liriek Willem Lombard)* 

Natuurliefde (solollied)* 

O Lord I pray (gospellied)* 

Ons motor (kinderliedjie)* 

Ons Reën (sololied)* 

Ons windpomp (kinderliedjie)* 

Paultjie Jonker (sololied)* 

Pretoria Wes Hospitaallied 

Roosmaryn Koshuislied 

Sing fanakalo (met refrein in Zulu), mina lala pansi funa manzi / ek wil lê en slaap, gee 

my water gou 

Skoollied Hoërskool Ben Viljoen (1960) 

Skoollied Hoërskool Schoonspruit (1960) 

Skoollied Laerskool Wierdapark (1978) 

Skoollied Hoërskool Elsbrug (1979) 

Skoollied Hoërskool Birchleigh (1982) 

Skoollied Laerskool Anton van Wouw 

Skoollied Laerskool Kameeldrif 

Skoollied Laerskool Louis Leipoldt 

Skoollied Laerskool Van Riebeeckpark 

Skoollied Laerskool Vastrap 

Wonderpark (vierstemmige lied vir die Opening van Wonderpark-Winkelsentrum) 

 

*Ongepubliseerde komposisie in bewaring by dr. Lize Rudolph-Stroebel. 

 

 

3. Liedere opgeneem in die liedbundel Langenhoven-liedere vir skoolkore (1972): 

Johannesburg, SAUK 

 

Mis en raak (Opdragwerk vir vierstemmige koor): musiek Anna Rudolph, lirieke CJ 

Langenhoven (verskyn ook in Kom ons sing! en die Volksangbundel) 
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Vier limerieke (Opdragwerk vir vierstemmige koor): musiek Anna Rudolph, lirieke CJ 

Langenhoven (verskyn ook in Kom ons sing!) 

 

4. Liedere opgeneem in die liedbundel Suid-Afrikaanse Kersliedere (1976): 

Johannesburg, Voortrekker Pers 

 

Die hemel se liggies: musiek Anna Rudolph, lirieke Ela Spence  

Kom sing en wees vrolik: musiek Anna Rudolph, lirieke Ela Spence  

 

5. Liedere opgeneem in die liedbundel Goue Korrels (2009): Stellenbosch, 

Nasionale Raad vir Volksang en Volkspele geborg deur die ATKV 

 

Die Jongklomp (verskyn ook in Nuwe liedjies vir almal en die Volksangbundel) 

Die pad na die Suide ook genoem Die pad na jou tuiste (verskyn ook in die 

Volksangbundel) 

Dr S.H.Pellissier  

Eendrag maak mag (verskyn ook in Nuwe liedjies vir almal en die Volksangbundel) 

Ek en my kitaar (verskyn ook in die Volksangbundel) 

Ek wil net lag (verskyn ook in Kom ons sing, Tollie Tollieman en die Volksangbundel) 

My Dienie, mienie nooi (verskyn ook in Nog liedjies en die Volksangbundel) 

Ou Wes-Transvaal (verskyn ook in Nog liedjies vir almal en die Volksangbundel) 

ŉ Republikeinse Marslied (verskyn ook in Nog liedjies vir almal en die 

Volksangbundel) 

Weersiens (verskyn ook in die Volksangbundel) 

Weet jy (verskyn ook in die Volksangbundel) 

 

6. Operettes  

 

Die silwer sambreeltjie / The Silver Umbrella (ŉ kinderoperette, 1970): musiek Pierre 

Malan, libretto Anna Rudolph en Coenie Rudolph, vertaling Mervyn Woodrow, 

Johannesburg, Dalro 

 

 
 
 



94 
 

Met liefde van Marlies / With love from Marlies (operette, 1972): musiek en lirieke 

Xander Haagen, libretto Anna Rudolph, vertaling deur Marge Kruger en Theo de Wet, 

Johannesburg, Dalro   

 

My Suiderland (ŉ kinderoperette, 1972): musiek Pierre Malan, libretto Anna Rudolph 

en Coenie Rudolph, Johannesburg, Dalro 

 

Prys vir ŉ Meisie (operette, 1972): musiek Pierre Malan, libretto Anna Rudolph, 

Johannesburg, Dalro 

 

Skrikkeljanie (ŉ kinderoperette, 1972): musiek Rykie Pienaar, libretto Anna Rudolph 

en Koos Meij, Johannesburg, Dalro 

 

Boomvolkies / Forest Folk (ŉ kinderoperette, 1973): musiek Pierre Malan, libretto 

Anna Rudolph en Coenie Rudolph, vertaling Mervyn Woodrow, Johannesbrug, Dalro 

 

Lodilla (ŉ kinderoperette vir laerskole, 1973): musiek Pierre Malan, libretto Anna 

Rudolph en Coenie Rudolph, Johannesburg, Dalro 

 

Lemoentyd is soentyd (operette, 1985): musiek Pierre Malan, libretto Anna Rudolph, 

Johanneburg, Dalro 

 

Nuwejaarsport op Diepkuil (ongepubliseerde operette, liedjies uit Ons eie Volkspele, in 

bewaring by dr. Lize Rudolph-Stroebel) 

 

7. Musiekblyspele 

 

Tollie Tollieman (ŉ musiekstorie-toneeltjie, c. 1968) 

 

Jolige Jonkheid (ŉ klugtige musiekblyspel, 1969): musiek uit die sangbundels Nuwe 

liedjies vir almal en Sing maats van Anna Rudolph, libretto Coenie Rudolph en Anna 

Rudolph, Johannesburg, Dalro 

 

 
 
 



95 
 

Van der Merwe K.OO.S (’n musiekblyspel, 1969): musiek uit Sing maats en Nuwe 

liedjies vir almal, Johannesburg, Dalro 

 

Dankie soldaat (ŉ revue, 1992): musiek is gebaseer op Anna Rudolph se plaat Dankie 

soldaat, Pretoria, Academia 

 

Die mooityd is skooltyd (ŉ musiekspel vir laerskole, 1992): musiek uit Die 

Volksangbundel en Die Voorwaarts mars! en die Fanfare kom uit Suid-Afrika vir jou se 

eerste mate, Pretoria, Academia 

 

Jolige erfporsie (ŉ musiekspel vir laerskole, 1992): musiek uit die Volksangbundel van 

Anna Rudolph, Pretoria, Academia 

 

Lekker ou liefdes (’n musiekblyspel geskryf vir die NG gemeente Universiteitsoord 

Pretoria) 

 

Studente-orasie (’n musiekblyspel): musiek deur Pierre Malan, ongepubliseer 

 

8. Diskografie  

          (Alle opnames is by Gallo/Next Music beskikbaar behalwe waar anders aangetoon.) 

 

Jesus is gebore / Die Koerantverkopertjie 1962: Michael se ateljee (privaatopname, 

slegs by NALN beskikbaar) 

 

Nuwe Afrikaanse kinderliedjies uit ons land 1963 en 1972: Juweel LSJ 410/2  

 

Kinder-storietoneeltjies met liedjies 1963 en 1987, CD 2007: Juweel LSJ 278, Phillips 

6497/102, CDTGE 114    

 

Nuwe Afrikaanse liedjies vir ―Die Jongklomp‖1963: Juweel LSJ 250 

 

Juanita (Brandwagkoshuis) 1964: Michael se ateljee (privaatopname, slegs by NALN 

beskikbaar) 
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Kinder-storietoneeltjies en -liedjies 1964 en 1989, CD 2007: Juweel LSJ 264, Phillips 

6497/102, CDTGE 115  

 

Saluut 1966: Juweel LSJ 312 

 

Tollie Tollieman 1: Oupa Uil verklik en Dierbare Dassie se troue 1968, CD 2007: 

Juweel LSJ 348, CDTGE 111  

 

Tollie Tollieman 2: Kees soek moeilikheid en Tollie sukkel 1969: Juweel LSJ 349 

 

Wakker Stap 1970, Kasset 1992, CD 2007: Oudiovista Produksies, CDTGE 116  

 

Gelukkige verjaarsdag c. 1970: Juweel 45 JVS 339 (opname nie meer verkrygbaar nie) 

 

Nuwe Afrikaanse Kersfeesliedere c. 1970: Juweel JVS-18 (oorpronklike opname 

beskikbaar by die Universiteit van Pretoria) 

 

Kinderliedjies vir almal 1972, CD 2007: Juweel LSJ 2458, Phillips 6497/101, CDTGE 

113 

 

Liedjies vir kinders 1974, CD 2007: Phillips 9299/264, CDTGE 110 

 

Die Noodsein 1975: My Own Recordings (privaatopname, slegs by NALN beskikbaar) 

 

Buksie en Bettie 1989, CD 2007: Juweel LSJ 330, CDTGE 112  

 

Dankie Soldaat 1989: AMO 8903 

 

Singende kinders is gelukkige kinders 2011: NEXTCD 266 

 

God is everywhere. Modimo o rata nna – Asiyosonta – A re lobogeng: Kassetopname, 

Kobus Rudolph Studios, OLW 8005 (privaatopname, beskikbaar by dr. Lize Rudolph-

Stroebel) 
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9. SAUK-TV: Opvoedkundige kinderprogramme Engels tweede taal 

 

Wordpower Series (1, 1994): Maskew Miller Longman, liedjies deur Anna Rudolph 

A sailor went to sea (Episode 17)    Mother‘s Day (Episode 44) 

Action song (Episode 7)     Our family (Episode 29) 

Animals (Episode 4)     Pretty Garden (Episode 16) 

Chocolate song (Episode 21)    Rain (Episode 38) 

Good Bye (Episode 46)     Road Safety (Episode 6) 

Happy Birthday (Episode 31)    Shopping (Episode 35) 

Happy Party (Episode 24)    Sweet home (Episode 41) 

Hello (Episode 1)     Swim silver fish (Episode 27) 

I‘m happy to learn (Episode 3 en 5)    The Zoo (Episode 16) 

Let‘s be friendly (Episode 36)    Words (Episode 33) 

Let‘s eat (Episode 13)     Work and smile (Episode 25) 

Little Garden (Episode 10)    Working along (Episode 18) 

Little Shadow (Episode 43)   

 

Wordpower Series (2, 1995): Maskew Miller Longman, liedjies deur Anna Rudolph 

Camping (Episode 2) 

Little Hare (Episode 5) 

Sport (Episode 9) 

Squirrel, be good (Episode 14) 

Vehicles (Episode 13) 

Welcome (Episode 13 

 

 

10.   Letterkundige werke, getikte en geskrewe manuskripte, radio-hoorbeelde, 

ongepubliseerde werke en notas wat in bewaring is by NALN (die Nasionale 

Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum) in Bloemfontein  

 

Aantekeninge en aanvang van ŉ drama (1940-1941, 1945, 1946): Anna Rudolph en 

Coenie Rudolph 

Moedie (gedig, 1940): Manuskrip in handskrif van Anna Rudolph se moeder, met notas 

deur Anna Rudolph agterop  

Oom Jan en die uniform (skets, 1940)  

Die Meisie van die bosse (outeur se eerste kinderverhaal, 1944)  

Wie eenmaal aan ŉ vrou beken… (gedig, 1945)  

Tant Wessie (gedig, 1946)  

My man gaan uit Vanaand (radio-hoorbeeld, 1949)  

Kerstablo (geskryf vir die Sondagskool te Groenkloof, veranderings in outeur se 

 handskrif, 1954)  
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Ouma se skooldae (drama, 1954)  

Die sirkusmense lawaai op straat (toneel, 1956)  

Die spieël (kortverhaal, 1957) 

Laat in die nag (hoorspel, 1957) 

ŉ Huisvrou maak liedjies (’n kort toneelstuk, 1960) 

ŉ Nooi vir Koelspruit (roman, 1964): Johannesburg, Voortrekker-Boekklub  

Die wit saksoek (ŉ probleemdrama in vier dele, geskryf tydens die Silberstein-geskille 

en voorgelees deur die dramaleesgroep van Pretoria, 1965) 

Brief aan PJ Nienaber (bevat outobiografiese besonderhede, 1966) 

Bye om ŉ aster (ŉ klug in vier dele, 1967): Johannesburg, Voortrekker Pers 

Die dooie sel (ŉ humoristiese eenbedryf, 1969): Johannesburg, Dalro 

Die Noodsein (ŉ dramatiese eenbedryf, 1969): Johannesburg, Dalro 

Bruidjies tussen boeke (ŉ luimige toneel in vier dele, 1972): Pretoria, NG 

Kerkboekhandel 

Vat hom, my hond! (jeugverhaal, 1974) 

Ouma se dinge (ŉ klug in twee tonele, 1975): Johannesburg, Dalro 

Vat hom, my hond! (1975): Johannesburg, Perskor 

Honde romanse (ŉ eenbedryf)  

Bruidegom (gedig) Anna Rudolph en Coenie Rudolph 

Kersspel (tikskrif met veranderings in outeur se handskrif)  

Kobus en Sarel eet soetkoekies (1 item met 3 blaaie) 

Kobus en Sarel in die bloekombos (tikskrif)  

Liefde in die ou dae (kortverhaal)  

Pieter en die wolf (toeligting by die musiek, veranderings in die outeur se handskrif, 

onderteken deur CF Rudolph)  

Sannie se straf (drama)  

Van Gogh (gedig) Anna Rudolph en Coenie Rudolph. 

 

 

11.  Letterkundige werke, getikte en geskrewe manuskripte, radio-hoorbeelde, 

ongepubliseerde werke en notas wat in bewaring is by dr. Lize Rudolph-Stroebel  

           

Anna se skoene (kindergedig met vrae vir ’n begripstoets) 

Bantoeverhaal 1 en 2 (opstel) 
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Ben en die jongklomp (’n toneelverhaal met liedere uit die plaat Nuwe Afrikaanse 

liedjies vir die ―Jongklomp‖) 

Besigheid net ‘n vrou? Nimmer!! (kortverhaal) 

Boggeljan se geheim (toneelstuk deur Lize Rudolph [12 jaar], geredigeer deur Anna 

Rudolph) 

Boks (kindergedig met vrae vir ’n begripstoets) 

Die been-af brak (’n humoristiese eenbedryf) 

Die haan (kindergedig met vrae vir ’n begripstoets) 

Die niggie (alleenspraak vir ’n man) 

Die paddas (kindergedig met vrae vir ’n begripstoets) 

Die sestigerjare (’n toneelstuk in vyf dele) 

Die skildery (opstel) 

Die spook (kindergedig met vrae vir ’n begripstoets) 

Die troue (kindergedig met vrae vir ’n begripstoets) 

Die wit parkiet (opstel) 

Dr. A.G. Visser (’n kort hoorspel)  

Feite (monoloog vir laerskoolkinders) 

‘n Grappie met ouma (kindergedig met vrae vir ’n begripstoets) 

Konsert (kindergedig met vrae vir ’n begripstoets) 

Laat in die nag (’n hoorspel) 

Maryke (toneel) 

Moses (toneel) 

Om my om (’n digbundel) 

Ons motor (kindergedig met vrae vir ’n begripstoets) 

Ons windpomp (kindergedig met vrae vir ’n begripstoets) 

Porseleinpoppie-praatjies (monoloog vir laerskoolkinders) 

Rosemarie se oupa (monoloog vir laerskoolkinders) 

Sitvlak en al (monoloog vir laerskoolkinders) 

Sy beroep (monoloog vir laerskoolkinders) 

‘n Verkeerde inspuiting (kortverhaal) 

Verstand of opvoeding? Dis die vraag. (hoorspel)  

Wageng (’n kinderverhaal van ’n Tswana seun) geredigeer deur outeur tot Jimmy van 

Rooikraal 
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Bylae B 

Basiese vrae vir die onderhoud met die kinders van Anna Rudolph 

 Vertel my van jou kinderjare as deel van ŉ singende gesin. 

 Behalwe jou ma se eie musiek, met watter liedjies het julle grootgeword en na 

watter soort musiek het julle geluister? 

 Het jy enige formele sanglesse by jou ma ontvang? Indien enige, vertel my meer 

daarvan. 

 Was jy bewus van enige mening wat ander kinders/volwassenes oor jou ma se werk 

gehad het? Verduidelik asseblief. 

 Dink jy jou ma se kinderliedere was gewild, en indien wel, hoekom? 

 Noem vier uitstaande kenmerke van jou ma wat na jou mening ’n rol gespeel het in 

haar keuse om so baie kindermusiek se komponeer. 

 Jou ouers was beide kunstenaars. Vertel my van hulle werksverhouding.  

 Het hulle behoort aan enige Afrikaner-kultuurorganisasie? Dink jy dit het enige 

invloed gehad op jou ma se komposisies of die erkenning wat sy ontvang het?  

 Watter rol het Afrikaans as taal gespeel in julle gesin? 

 Hoe het sy haar liedjies geskep?  

 Sal jy julle gesin as gelowig beskryf? Verduidelik asseblief.  

 Het jou ma se komposisiestyl verander na jou pa oorlede is? Indien ja, op hoe ŉ 

manier?  

 Was jou ma tevrede met die erkenning wat sy as komponis ontvang het? 

Verduidelik asseblief jou antwoord. 

 Dink jy jou ma se liedjies kan volksliedjies genoem word, en waarom?  

 Het jou ma die FAK-Sangbundel gebruik en dink jy sy sou graag haar liedere ook 

daarin wou laat opneem? 

 Wat was jou ma se siening oor die begeleiding van kindermusiek? 

 Het jou ma ooit navorsing gedoen oor die kriteria van kinderliedere? 

 Het sy komposisiestudie onderneem? 

 Is daar na jou mening enige Afrikaanse kinderkomponiste wat net so bekwaam of 

beter is as jou ma? Verduidelik asseblief. 
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Bylae C 

Basiese vrae vir die onderhoud met musiek- en letterkundekenners en 

tydgenote van Anna Rudolph 

 Word Anna Rudolph se musiek vandag nog gesing? Indien nie, waarom dink jy is 

dit so?  

 Wat is jou eerste gedagtes as jy aan Anna Rudolph dink?  

 Verduidelik jou verhouding met Anna Rudolph. Indien enige. 

 Wat is jou mening oor Anna Rudolph se kinderliedjies en hoekom sê jy so?  

 Dink jy daar is ander Afrikaanse kinderkomponiste wat Anna Rudolph oorskadu? 

Verduidelik, asseblief. 

 Dink jy Anna Rudolph is bevoordeel deur haar man en kinders se aandeel in haar 

musiek, en tot watter mate?  

 Het Anna Rudolph, volgens jou mening, voldoende erkenning as komponis 

ontvang? Verduidelik, asseblief.  

 Kindermusiek is meestal eenvoudig. Dink jy dit is maklik om ’n kinderliedjie te 

skryf? Verduidelik, asseblief.  

 Wat is na jou mening die trefferliedjies onder Anna Rudolph se komposisies?  

 Definieer in jou eie woorde die term volksliedjie.  

 Sou jy sekere liedjies van Anna Rudolph as volksliedjies kon beskryf, en hoekom? 

 Dink jy enige van Anna Rudolph se liedjies behoort in die nuwe FAK-Sangbundel 

opgeneem te word?  

 

By die beantwoording van die volgende vrae moet u asseblief eerste-, tweede- en derde 

taalgebruikers van Afrikaans in gedagte hou. 

 

 Ek het ’n nuwe CD en bladmusiekboek saamgestel van Anna Rudolph se gewildste 

liedjies. Ek het die oorspronklike opnames gebruik. Volgens jou mening, hoe dink 

jy sal die resepsie daarvan vandag wees? 

 Is die resepsie van Afrikaanse volksmusiek positief of negatief en hoekom sê jy so? 

Was hierdie resepsie nog altyd só of het dit gewissel oor die afgelope 40 jaar? 

Verduidelik, asseblief.   
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 Wat is die verskil tussen kinderliedjies en volksliedjies? 

 Is daar ’n verskil in resepsie van kindermusiek indien dit deur kinders gesing word? 

Verduidelik, asseblief. 

 Sal kinders wat in stede bly Afrikaanse kindermusiek dieselfde of anders resepteer 

as kinders wat op die platteland bly? Verduidelik asseblief. 

 Bestaan daar nog ’n Afrikaanse sangkultuur onder die Afrikaanse jeug? 

Verduidelik, asseblief.   

 Is dit korrek om die Afrikaanssprekende publiek wat Afrikaanse musiek luister en 

sing aan te spreek as Afrikaners vir die doel van my skripsie? Met ander woorde, 

kan ek die term Afrikaner definieer as alle Afrikaanse taalgebruikers vir die doel 

van my studie?     

 Wat is jou mening oor Afrikaner identiteit soos dit deur volksmusiek weerspieël 

word?  

 Hoe sien jy die plek van volksmusiek vir kinders in die kultuurwêreld van die 

Afrikaner? 

 Kan jy dink aan ander persone met wie ek dieselfde onderhoud kan voer?  
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